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78. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

Ordinarie:   Runar Fjällström, Lillan Lakkafjell, Kenneth Fjellstedt 

Suppleant:  Richard Sjögren, Tomas Sandqvist 

 

Frånvarande:  Kjell Tinderfjäll (ordf), Thomas Lindberg (suppl), Hans Lönnberg (ord), 

  Johan Danielsson (suppl.) 

   

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

79. Val av justerare  

Utser Lillan Lakkafjell att justera dagens protokoll. 

    

80. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

81. Fastställande av dagordning 

Lägga till en punkt på dagordningen med Grytsjö (punkt 85). 

 

Fastställer dagordningen. 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

82. Föregående protokoll 2019-03-21 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2019-03-21 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

83. Ekonomi 

Ekonomirapporter för mars månad kommer att mailas från Elisabet Jonsson. 

Dagssaldot på banken är 259 000kr och på sparkonto för sponsorinbetalningar 71 504kr. 

 

84. Personalfrågor 

Kansliet håller stängt skärtorsdag 18/4 och valborgsmässoafton den 30/4.  

Torsdag den 25/4 är kansliet också stängt men då pga begravning. 

 

85. Grytsjö 

Runar Fjällström har varit i kontakt med Elisabet Jonsson i Grytsjö. 

Byn har två föreningar, föreningen som sköter lederna har endast 40 000kr i kassan. 

Om dom ska underhålla och göra det dom ska på leden så har dom inga pengar kvar enligt Elisabet. 

Frågan är om dom ska lägga ner eller ta det mest akuta ledunderhållet? 

Grytsjö har totalt 26km ledmil att underhålla. Njakaleden kan konstateras är i stort behov då det är väldigt 

dåliga stolpar och kryss. 

 

Styrelsen beslutar att ge yttrande till Grytsjö Bygdeförening att tidigare beslut på 10 000kr i bidrag från VBS 

gäller för det mest akuta. Redovisa efter utfört arbete till VBS. 

Styrelsen föreslår Grytsjö att dela upp arbetet med ledunderhållet och fortsätta nästa år istället. 
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86. Mötet med Kommunstyrelsens AU 

VBS blev inbjudna till möte med kommunstyrelsens AU måndagen den 8 april där Kjell Tinderfjäll och Runar 

Fjällström deltog för VBS.10st deltog från kommunen. Mötet började med redovisning av KS beslut. 

Enligt Runar konstigt att bjuda in till möte när beslut redan var tagit om vår begäran om ökat skötselbidrag. 

 

Förslag från AU: Det är skoteråkarna som ska betala 

 

  Höja ledavgiften till 1000kr (differensierad avgift = större belopp för turismen och  

  lägre för kommunbor). 

 

  Göra som Frostviken projektet  - men vem ska hålla i det? 

 

  Den frivilliga prepareringen står ej i avtalet för lederna. Endast grundtrampa och  

  ordna stolpar och kryss – då kommer nog det att klagas på ledstandarden. 

 

De större fjälldalarna klarar sig det är dom små föreningarna utan turism som har svårt att klara sig. 

VBS talade vid detta möte om att vi vill få upp ögonen för kommunen. Ska vi ha lederna kvar? 

Vi har ej fått någon höjning av skötselbidraget sedan 2012. 

Ordförande Kjell Tinderfjäll som också var med vid mötet bjöd in kommunstyrelsens AU till vårt årsmöte till 

hösten. Runar Fjällström dagens ordförande uppmanar alla i styrelsen att fundera över detta och komma med 

idéer. Om VBS måste höja ledavgiften krävs ett extra årsmöte. Annars dröjer det 2 år innan ny avgift kan 

gälla. Utredningen som pågår om skotertrafiken kan komma att ändra på mycket framöver. 

   

87. Kartorna hos Grafiska Verkstan 

Inplastade kartorna är klara. Runar visar upp och informerar att omplastningen blev dyr. 

Kartorna kostar efter detta 285kr/st. 

Ska VBS kunna dela ut ett gratis ex till alla medlemsföreningar pga den dyra kostnaden? 

Rekommendera alla att sätta list efter kartans kanter + silikon. 

 

Styrelsen beslutar att ge ett gratis ex av den inplastade kartan till alla medlemsföreningar. 

Sälja dom för 300 kr till resterande. 

 

Reklamationen av nya skoterkartan är gjord. Just nu är den omtryckt på rätt papper men hos en firma i Umeå 

för att ”vikas ihop”. Pelle Andersson vid Grafiska Verkstan ska kolla imorgon fredag om kartorna är klara. 

När kartorna kommer skynda oss att annonsera och byta ut till dessa nya. 

 

88. Information Snofed 

Runar informerar: Statens offentliga utredningar har givit  förslag: 

Att maximera hästkraft och kamhöjder. 

Effektiv tillsyn vid förbudsområden – hur och var vem dom inte riktigt ännu. 

Synpunkter på straffbestämmelser ska komma fram. Lyfta upp vissa förordningar till lag. 
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89. Övriga frågor 

Richard Sjögren: väntar på telefonsamtal från Peter Lundström i Åsele angående Sagaleden. 

Där inga klubbar finns i området (för Vilhelmina) där Sagaleden skall dras hävdar man att det blir VBS som 

får ta ansvar för den delen. Men då måste VBS kontaktas över detta menar Richard. 

Det är drygt 2 mil som skall skötas. Richard måste prata om detta med Sam Heidenberg vid Vilhelmina 

Kommun. Sam Heidenberg måsta ta tag i det hela för kommunens del. 

Det är ovisst vad det blir med detta. Markavtalen måste ordnas. 

 

Ledkontrollerna: Richard Sjögren har gjort ledkontroll för Skog & Marks Hembygdsförening klart. 

Inga stora saker att påpeka. Det måste bytas ut några kryss och broskyltar. Kontrollen gick bra. 

Runar Fjällström har ej ännu gjort kontrollen i Klimpfjäll och Latikberg vet vi inte i dagsläget om det är gjort 

eftersom ordförande Kjell Tinderfjäll inte är närvarande vid kvällens möte. 

  

90. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 16 MAJ. 

OBS! Kl 17.30 med middag på Lilla Hotellet. Sista mötet för säsongen. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Runar Fjällström  Lillan Lakkafjell 

   Ordförande vid dagens möte 


