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 Justeras __________ 

 

 

 

120. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 

Runar Fjällström (vice ordf.), Kenneth Fjellstedt(ord), Lillan Lakkafjell (ord), 

Johan Danielsson (suppl.) 

 

Frånvarande: Kjell Tinderfjäll (ordf), Hans Lönnberg (ord), Tomas Sandqvist (suppl.), Richard Sjögren 

(suppl.),Thom Lindberg (suppl.) 

  

Övriga: Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

 

121. Val av justerare  

Utser Kenneth Fjellstedt att justera dagens protokoll. 

    

122. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

 

123. Fastställande av dagordning  

Fastställer dagordningen. 

 

124. F.g. protokoll 2019-10-03 

Efter jul bör extra styrelsemöten angående ledavgifterna hållas. 

Skicka ut mail till alla medlemmar om att förslag önskas och att VBS vill ha svar även om dom inga förslag 

har. Runar Fjällström har pratat med Statkraft om stängning av skotertrafiken i Bullerforsen. 

Enligt Statkraft har det blivit ett missförstånd och någon stängning av skotertrafik är inte aktuellt i dagsläget. 

Om det i framtiden kan komma att bli en stängning i Bullerforsen önskar Statkraft komma på möte med VBS 

där vi kan diskutera fram en lösning över skotertrafiken vid Bullerforsen. 

 

Styrelsen beslutar att i januari 2020 maila alla medlemmar om förslag till ledavgifterna. 

Föreslå ett extra årsmöte till våren 2020 angående ledavgifterna. 

Skriva på VBS hemsida om att skotertrafiken är tillåten i Bullerforsen än så länge. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll per 2019-10-03 och lägger dessa till handlingarna. 

 

125. Godkännande av Årsredovisning 2018/2019 

 

Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning för 2018/2019. 

 

126. Inkomna motioner till årsmötet 

Inga motioner har inkommit. 
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127. Godkännande av Ersättningar inom VBS och Delegationsordningen 

 

Styrelsen beslutar att föreslå till årsmötet om en höjning av arvodet till ordförande och vice ordförande. 

Arvode ordförande i VBS 6000kr/år och vice ordförande 3000kr/år. 

Skriva in i ersättningar för VBS om dagens arvode till dessa som beslutades förra årsmötet 2018 i Järvsjöby  

att ordförande ges arvode på 5000kr/år och vice ordförande 2500kr/år. 

Därmed godkännes ersättning inom VBS och delegationsordningen. 

 

 

128. Godkännande av Verksamhetsplan att delge årsmötet 

 

Styrelsen beslutar  att godkänna verksamhetsplanen för 2019/2020 och delge denna för årsmötet. 

 

129. Ev uppdrag från f.g. årsmöten att delge årsmötet 

Vid årsmötet förra året i Järvsjöby beslutades att styrelsen för VBS skulle undersöka möjligheterna till att 

söka bidrag. Att söka EU-bidrag är en alldeles för stort. Där måste man ta hjälp av kunniga personer som 

kan handlägga detta. Sponsorer till VBS har ordnats med dom lokala företagen. I dagsläget finns ca 

88 000kr på sparkontot från sponsorinbetalningar. Alltför tidskrävande för styrelsen att söka bidrag till 

medlemsföreningarna. Någon utvärderingsgrupp som skulle tillsättas enligt förra årsmötet har inte blivit av. 

För få intresserade att ingå i denna grupp. 

 

Styrelsen beslutar att hänvisa medlemsföreningarna att söka bidrag själva. 

 

 

130. Övriga styrelseförslag till årsmötet 

 

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet: 

 1. Årsmötets förläggande 2020 Vilhelmina 

 2. Årsavgift 2020/2021 oförändrad på 900kr 

 3. Ledavgift 2020/2021 Styrelsen föreslår årsmötet att bereda frågan om ett extra årsmöte till våren 2020 

 4. Medlemsprovision ledavgift 2020/2021 oförändrad på 88% med avtal och övriga 50% 

 

131. Övrig information att delge årsmötet 

 

Styrelsen beslutar att övrig information att delge årsmötet är Bullerforsen – trafik fortsatt tillåtet än så länge, 

Sagaleden och informera om utredningen gällande terrängkörningslagen. 

     

132. Fastställande av kallelse och dagordning till årsmötet 2019 

 

Styrelsen beslutar att  punkt 24 på dagordning för årsmötet Lotteri ledavgift får stå kvar. Informera om att det 

årligen är lotteri på alla sålda ledavgifter och att ett telefonnr måste finnas på ledavgiften för att vara med. 
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133. Val av mötesordförande till årsmötet 2019 

Enligt beslut vid styrelsemötet 2019-10-03 skickades inbjudan att delta vid vårt årsmöte till 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Annika Andersson/ kommunalrådet har svarat att hon kommer till årsmötet 

i Nästansjö och tackar ja till att vara vår mötesordförande för årsmötet. 

 

134. Uppföljning av Valberedningen inför årsmötet 

Årets valberedning bestående av Bäsksele-Järvsjöby-Kittelfjäll har ej fungerat. Inget arbete är gjort. 

Nu måste styrelsen själv ta tag i valberednings arbetet enligt Runar Fjällström. 

Att välja inför nästa år: Ordförande – Lillan Lakkafjell frågar nuvarande ordförande Kjell. 

 

  Ledamöter – Kenneth Fjellstedt tackar ja till att ställa upp, Hans Lönnberg har  

  meddelat att han vill sluta, kan Richard Sjögren ta denna plats?  

- Runar Fjällström ringer Richard. 

 

Suppleant – Tomas Sandqvist och Åke Persson – Runar Fjällström frågar dessa. 

 

Revisor Göran Hahlin skall flytta – kansliet kollar om Elisabet Jonsson kan rådgöra 

med Kerstin Edlund vem som kan ta hans plats. Möjligen P-O Nilsson? 

Revisorsuppleanter – Bo Edlund och Karin Johansson – kansliet ringer och frågar. 

 

 

135. Övriga frågor 

Kenneth Fjellstedt: ansvar för grundtrampning av lederna som medlem är för svagt. 

Det ställs inga riktiga krav på grundtrampningen.  

 

Lillan Lakkafjell: snart dags för möte med Fjällsäkerhetskommittén. 

 

Styrelsen beslutar att Runar Fjällström tar fram avtalet mellan VBS och medlemsföreningen, skötselavtalet 

och kollar vad som står angående grundtrampningen. Ta upp vid årsmötet i Nästansjö på punkt 23 i 

dagordningen att grundtrampning av lederna är viktig. 

 

136. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir konstituerande styrelsemöte efter årsmötet den 16 november i Nästansjö. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Ordförande dagens möte Kenneth Fjellstedt 

   Runar Fjällström    

 


