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103. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

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

 

Frånvarande:  Hans Lönnberg (ord), Lillan Lakkafjell (ord). 

     

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

104. Val av justerare  

Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll. 

    

105. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

106. Fastställande av dagordning 

Lägga till på dagordningen:   

Punkt 113: Datum för årsmötet, Punkt: 114 Skoterlotteri och Punkt 115: Sponsoravtal. 

 

Fastställer dagordningen. 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

107. Föregående protokoll 2019-05-16 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2019-05-16 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

108. Ekonomi 

Ekonomirapport tom 2019-08-31 visas från Elisabet Jonsson. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2019-08-31. 

 

109. Personalfrågor 

Inga personalfrågor att ta upp. 

 

110. Mail Göran Östman 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har fått telefonsamtal från Göran Östman Kittelfjäll angående mail som Göran 

skickat till VBS om förslag på nya ledavgifter och andra typer av ledavgiftsblock. 

Någon utvärderingsgrupp har aldrig blivit av eftersom de enda som anmälde sig till denna grupp var Kittelfjäll. 

Gruppen skulle bestå av 5 deltagare med en deltagare från Kittelfjäll, Klimpfjäll, Saxnäs, V-mina västra delen 

och en från V-mina östra delen. Kjell har förklarat detta för Göran Östman att det var pga för få anmälningar 

till utvärderingsgruppen som den aldrig blev av. Denna säsongs avgifter är redan bestämt vid årsmötet i 

Järvsjöby 2018. Återkomma mer om ledavgifterna. 

Jan Orädd i Klimpfjäll påstod att han ej fått något mail om denna utvärderingsgrupp men kansliet har mailat 

alla medlemmar först i december 2018 och sedan påminnelse i januari 2019. Även per telefon pratat med Jan 

Orädd om utvärderingsgruppen där han meddelat att Klimpfjäll ej hade någon deltagare. Kjell har pratat med 

Jan Orädd och allt är utrett om detta. 
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111. Synpunkter och förslag ledavgifter – mail till medlemmar 

Något mail har ej blivit utskickat till medlemmarna om förslag till ledavgifter för denna säsong eftersom dessa 

blivit bestämda vid årsmötet i Järvsjöby. Senast vid årsmötet år 2020 måste avgifterna för 2021 bestämmas 

enligt Runar Fjällström. 

 

Styrelsen beslutar att jobba med ledavgifterna. Göra ett eget styrelsemöte bara för ledavgifterna för 2021 till 

våren. Redan nu bör styrelsen börja fundera över detta. 

 

112. Redovisning sålda ledavgifter säsong 2018-2019 

Kansliet visar upp försäljningslistan från de olika medlemsklubbarna över sålda ledavgifter för den gångna 

säsongen 2018-2019. En minskning med 231st färre sålda ledavgifter. 

Kansliet undrar över hur vi gör med dom som inte skriver något belopp och namn i blocken? 

 

Styrelsen beslutar att skicka mail till alla medlemsföreningar att för att förenkla för alla medlemsföreningar är 

kravet att beloppet skall skrivas på varje såld ledavgift. Namnet är inget krav. 

 

113. Datum för årsmötet 

Styrelsen beslutar att årsmötet för 2019 blir LÖRDAGEN DEN 16 NOVEMBER kl 13.00 i Nästansjö. 

Kansliet meddelar Nästansjös ordförande Lotta Persson. 

Skicka mail om inbjudan till årsmötet till Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Dom får själva välja vilken av dom 

som kan vara mötesordförande vid vårt årsmöte. Meddela snarast till VBS. 

Ordförande Kjell Tinderfjäll kommer även att besöka Kommunstyrelsens Arbetsutskott personligen för 

inbjudan till årsmötet. Kjell måste även ringa och stöta på valberedningen för VBS då inget hörts från dom 

ännu. 

 

114. Skoterlotteriet 

7st priser finns kvar från förra årets insamling av sponsorpriser till lotteriet. 

Kenneth Fjellstedt har pratat med Bilbolaget och OKQ8 om priser till detta års lotteri. 

Snöskoterns Dag är lördagen den 26 oktober. Vem kan närvara och sköta skoterlotteriet? 

 

Styrelsen beslutar att Hans Lönnberg och Johan Danielsson ansvarar för lotteriet vid Snöskoterns Dag 2019. 

Vara hos Motorfirma Appelqvist denna gång kl 13.00. Richard Sjögren kollar om Appelqvist vill sponsra med 

pris till lotteriet. Kansliet kolla med Richard innan annons sätts ut i Vilhelmina Aktuellt inför Snöskoterns Dag 

om att lotteri på ledavgifterna kommer att ske m.m. 

 

115. Sponsoravtal 

Kenneth Andersson Hole Shot Event och Edvard Lundberg vid Polaris har ännu ej betalt sina sponsor 

fakturor till VBS. Sponsoravtalet löper på 3 år och därefter förlängs det med 1 år i taget om det inte sägs upp. 

 

Styrelsen beslutar att kansliet skickar nya betalningspåminnelser där det även skall stå att betalning skall 

göras om inte avtal sägs upp senast innevarande år. Vi emotser betalning för 2019! 
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116. Mail från Vinterguiden 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har fått förfrågan från Vinterguiden om VBS vill vara med i en annons via 

tidningen Dagbladet? Det är annons om att öka intresset för att semestra i Sverige. 

Detta gynnar nog mest hotellen och skoteruthyrare i fjällen. 

 

Styrelsen beslutar att när Vinterguiden kontaktar ordförande Kjell igen meddelar han att dom får kontakta 

fjällanläggningarna istället. VBS har dessutom inte så mycket ekonomi för en helsidesannons själva. 

 

 

117. Information Snofed 

Runar Fjällström informerar om det mail som tidigare skickats ut till alla medlemmar om skoter-kryssning med 

Tallink Silja Line från Stockholm till Åbo den 14 november. 

 

118. Övriga frågor 

Richard Sjögren har varit i kontakt med Tommy Berglund Vilhelmina Kommun om varför skoterstolpar blivit 

flyttade. Enligt Tommy Berglund har dom flyttats under tak en bit före tidigare plats där dom ligger mera 

skyddat så att dom inte är lika lätt att stjäla. 

Richard berättar att Sagaleden kommer att ha fler möten framöver. Åsele har nästan dragits sig ur. Ö-vik är 

mera på. Ö-vik skall övergå till Vilhelmina standard på sina leder. Vår kommun har fått mycket beröm för sina 

leder! 

 

Runar Fjällström  har skrivit till om synpunkter till utredningen om nya terrängkörningslagen bla att 

mer mark måste släppas till – på dom statliga lederna. 

 

Vad händer med leden mot Insjön? Richard Sjögren ringer Anders Byström i Lövliden och kollar. 

 

 

119. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir styrelsemöte inför årsmötet med godkännande av årsredovisning. 

Det blir TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER KL 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Richard Sjögren 

   Ordförande 


