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91. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

Ordinarie:   Kjell Tinderfjäll (ordf), Runar Fjällström, Lillan Lakkafjell, Kenneth Fjellstedt 

Suppleant:  Richard Sjögren, Tomas Sandqvist, Thom Lindberg, Johan Danielsson 

 

Frånvarande:  Hans Lönnberg (ord) 

   

   

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

92. Val av justerare  

Utser Kenneth Fjellstedt att justera dagens protokoll. 

    

93. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

94. Fastställande av dagordning 

Lägga till en punkt på dagordningen:  Grytsjö (punkt 99) och Kittelfjäll (punkt 100). 

 

Fastställer dagordningen. 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

95. Föregående protokoll 2019-04-11 

Runar Fjällström berättar att äntligen är allt klart med nya skoterkartan och den inplastade kartan. 

Uppmana alla medlemmar att hämta sitt gratis ex av inplastade kartan och även köpa in av skoterkartan. 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2019-04-11 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

96. Ekonomi 

Ekonomirapport tom 2019-04-30 visas från Elisabet Jonsson. 

Kolla upp med Elisabet varför årets skötselbidrag på 150 000kr saknas i ekonomirapporten. 

Dagssaldot på banken är 243 941kr och på sparkonto för sponsorinbetalningar 71 504kr. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2019-04-30. 

 

97. Personalfrågor 

Anna-Karin vid kansliet önskar ta semester under tiden 15juli – 18 augusti. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna Anna-Karins önskan om semester för tiden 15 juli – 18 augusti samt att  

kansliets telefon vidarekopplas till ordförande Kjell Tinderfjäll under denna tid. 
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98. Extra årsmöte? 

Extra årsmöte krävs om ledavgifter skall höjas. En ökning bland småföreningarna kommer ej att funka 

konstaterar styrelsen. Den gångna vintern har varit svår med ömsom snö och töväder vilket påverkat 

försäljningen av årets ledavgifter. 

 

Styrelsen beslutar att skicka ut information till alla medlemmar innan årsmötet i november med förslag om 

 höjning av ledavgifterna. Informationen skickas ut i augusti efter semestern. 

 Kommunstyrelsens AU skall bjudas in att delta vid årsmötet. 

 

99. Grytsjö 

Beslutat ekonomiskt bidrag till Grytsjö vid tidigare styrelsemöte den 21/3-2019 är 10 000kr. 

 

Styrelsen beslutar att redovisning av utfört arbete skall ske innan pengarna betalas ut. 

Kontroll av leden kommer att göras. 

Material som hämtas ut faktureras eftersom till Grytsjö. 

 

100. Kittelfjäll 

Göran Östman vid Kittelfjälls Skoterförening har skickat in en önskan om tillägg i bidrag för leden  

Gielas – Ransaren som dom sladdat och underhållit i vinter. 

Leden är en statlig led och ej någon kommunal led. Sträckan är ca 5-7km från Gielas till översta Ransaren. 

Denna led har inte varit sladdad förut detta har nu Kittelfjälls Skoterförening gjort på eget bevåg. 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell Tinderfjäll ringer och frågar Länsstyrelsen vem som sköter leden då 

den är statlig. Kjell och Richard Sjögren skall besöka Kittelfjälls Skoterförening enligt deras tidigare önskan 

om besök av VBS och då även ta upp om denna led. Reda ut om ansvar innan någon ersättning kan göras. 

 

 

101. Övriga frågor 

Richard Sjögren: Sagaleden verkar inte bli någonting av. Sam Heidenberg vid Vilhelmina kommun skulle höra 

av sig om en träff men aldrig hört av sig till Richard. 

 

Nya leden Lövliden – Insjön: Ingenting har hörts av om denna led. Ordförande Kjell ringer och kollar med 

Anders Byström i Lövliden. 

 

Ledkontrollerna: Skog & Marks ledkontroll är utförd och klar. Klimpfjäll och Latikbergs görs nästa säsong 

enligt Kjell Tinderfjäll och Runar Fjällström. 

 

Mail från Heligfjäll: Heligfjälls Byastugeförening har skickat mail till VBS om kommunens föreningsavgift. 

Heligfjäll hade sökt bidrag till byastugan och i och med detta försvinner ju det mesta av pengarna då 

föreningsavgiften till kommunen är 2000kr. Varför ska föreningsavgiften vara så hög som 2000kr om man inte 

nyttjar kommunens lokaler? 

 

Styrelsen beslutar att kansliet svarar Heligfjälls Byastugeförening att VBS stödjer dom i deras uppfattning. 
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102. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir vid älgjaktsuppehållet till hösten. Runt vecka 38 eller 39. 

Ordförande Kjell och kansliet ordnar datum och skickar kallelse. 

 

Mera priser till höstens lotteri av ledavgifter önskas. De som kan i styrelsen får gärna fixa fler. 

Kvällens styrelsemöte avslutas med middag och alla önskas en trevlig sommar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Kenneth Fjellstedt 

   Ordförande 


