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Närvarande:  Järvsjö Intresseförening,  Latikbergs Skoterklubb, Marslidens Intr.förening,  

Meselefors Skoterklubb, Skansholm Idr&Intr.förening, Nästansjö Aktivitets&Idrottsförening, 
 Vilhelmina Skoterklubb, Vojmådalens Skoterklubb, Kittelfjälls Skoterförening, 
 Blomsterdals Jaktklubb, Rönnäs Idrotts&Intresseförening,Stornäs Skoter&Intr.förening. 
  
 

Totalt 12 medlemmar / 23 personer.  
 
 
För styrelsen deltog Kjell Tinderfjäll, Lillan Lakkafjell, Richard Sjögren, Runar Fjällström, 
Kenneth Fjellstedt, Hans Lönnberg. 

 
1. Mötet öppnas 

 
Årsmötet öppnas av ordförande Kjell Tinderfjäll som hälsar deltagarna välkomna till årsmötet. 
   

2. Fråga om kallelsen skett i laga ordning 
 
Årsmötet godkänner kallelsen till årsmötet som skett i laga ordning. 
 

3. Fastställande av röstlängd 
 
Årsmötet fastställer mötets närvarolista, med markerade röstberättigade ombud, som röstlängd samt 
följande röstberättigade från de medlemmar med flera närvarande vid mötet: 
Göran Östman – Kittelfjäll Skoterförening, Bosse Asplund – Meselefors Skoterklubb, Åke Persson 
Vojmådalens Skoterklubb, Alf-Gunnar Gebart -Järvsjöby Intresseförening, Lotta Persson – Nästansjö 
Aktivitets & Idrottsförening. 
 

4. Val av mötesordförande 
 
Årsmötet utser KG Abramsson till mötets ordförande. 
    

5. Val av mötessekreterare 
 
Årsmötet utser Anna-Karin Kanon, VBS till mötets sekreterare. 
 

6. Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll 
 
Årsmötet utser Kenneth Fjellstedt och Lotta Asplund att justera dagens protokoll samt vara 
rösträknare. 
 

7. Fastställande av dagordning 
 
Mötet fastställer dagordningen. 
 

8. Antagande av nya medlemmar  
 
Inga nya medlemmar finns för året.    
 

9. Årsredovisningshandlingar för det gångna året 
 
Årsredovisningar för året 2018/2019 redovisas.  
 
Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningarna  till handlingarna. 
 

10. Revisorernas berättelse 
 
Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
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11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 
 
Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för det gångna året. 
 
 

 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.  

 
 
13. Inlämnade motioner 

 
Inga inlämnade motioner finns. 
 
 
 

14. Fastställande av verksamhetsplanen 
 
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen. 
 

 
 
15. Fastställande av ledavgift och provision 2020/2021  

 
Runar Fjällström berättar att ingen utredningsgrupp för ledavgifter blev tillsatt pga för få anmälda. 
Skicka ut till alla medlemsföreningar om att förslag och idéer önskas angående ledavgifterna. 
Om det kommer in nog med bra förslag kan ett extra årsmöte angående ledavgifterna måsta ske och 
VBS styrelse får planera in extra styrelsemöten för detta.  
 Inga nog förslag tas beslut om ledavgifterna först vid nästa årsmöte hösten 2020. 
 
Göran Östman: Kittelfjälls Skoterförening har lämnat förslag till VBS i våras om tre alternativ av 
ledavgifter och då att dessa tre avgifter skulle ha ledavgiftsblock i tre olika färger. 
Avgift för kommunbo och ej kommunbo borde tas bort enligt Kittelfjälls Skoterförening. 
Runar Fjällström berättar att VBS rådfrågat om priser för dessa tre olika block och enligt vårt 
nuvarande företag som gör ledavgiftsblocken skulle det bli en stor kostnad. 
 
Mötes ordförande KG Abramsson : Årsmötet kan ej besluta om Kittelfjälls förslag då informationen 
inte gått ut till alla medlemsföreningar om detta förslag. 
 
Lotta Persson: Alla medlemsföreningar ska vara skyldiga att lämna in svar på nya förslag på 
ledavgifter inför nästa säsong 2020/2021 eller också lämna svar att ha som tidigare dvs oförändrade 
avgifter. Alla medlemmar skall lämna svar! 
 
Mötesordförande KG Abramsson: Det finns till årsmötet två förslag från styrelsen och det är 
Förslag 1: Oförändrad avgift och frågan bereds till kommande säsong 2020/2021 
Förslag 2: Att styrelsen får bereda frågan efter förslag från medlemmarna och därefter utlysa extra 
årsmöte under våren 2020. 
 
Årsmötet beslutar att tillsvidare gäller oförändrade ledavgifter samt att styrelsen för VBS får uppdrag 
att bereda frågan om ledavgifterna för 2020/2021 och få in synpunkter och förslag från 
medlemsföreningarna. 
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16. Fastställande av årsavgift 
 
Årsmötet fastställer enligt styrelsens förslag oförändrad årsavgift 900 kr för säsong 2020/2021. 
 

 
17. Fastställande av budget 

 
Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen budget 2019/2020. 

 
 
18. Val av ordförande 

Årets valberedning har ej fungerat och det är nu styrelsen som lämnat förslag. Skärpning till de som 
skall ingå i valberedningen! 
 
Styrelsens förslag till ny ordförande är Kjell Tinderfjäll 
 
Årsmötet beslutar att utse Kjell Tinderfjäll som ny ordförande för 1 år. 
 
 

19. Val av styrelseledamöter 
Styrelsens förslag till ledamöter för 2 år är Kenneth Fjellstedt och Richard Sjögren. 
 
Årsmötet beslutar att utse Kenneth Fjellstedt och Richard Sjögren som styrelseledamöter för 2 år. 
 
 

20. Val av styrelsesuppleanter 
Styrelsens förslag till suppleanter för 2 år är Tomas Sandqvist och Åke Persson. 
 
Årsmötet beslutar att utse Tomas Sandqvist och Åke Persson som styrelsesuppleanter för 2 år. 
 
 

21. Val av revisorer jämte suppleanter 
Styrelsens förslag till revisorer för 1 år är P-O Nilsson och Alf-Gunnar Gebart samt 
Revisorsuppleanter Kerstin Edlund och Bo Edlund. 
 
Årsmötet beslutar att utse nyval av P-O Nilsson samt Alf-Gunnar Gebart som revisorer för 1 år samt  
Kerstin Edlund och Bo Edlund som revisorsuppleanter för 1 år. 
 

 
22. Val av valberedning 

Styrelsens förslag till nästa års valberedning är Dikanäs Snöskoterklubb, Marsliden Intresseförening 
och Vilhelmina Skoterklubb där Dikanäs Skoterklubb är sammankallande. 
 
Årsmötet beslutar att nästa års valberedning är Dikanäs Snöskoterklubb, Marsliden Intresseförening 
och Vilhelmina Skoterklubb där Dikanäs Snöskoterklubb är sammankallande och att meddelande om 
vilken ledamot som företräder medlemmen och därmed skall ingå i valberedningen lämnas in senast 
31 december 2019. 
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23. Information att delge årsmötet 
Bullerforsen 
Sagaleden 
Utredning terrängkörningslagen  
Grundtrampning lederna 
 
Runar Fjällström informerar om utredningen via Naturvårdsverket angående terrängkörningslagen. 
I det förslag som kommit har Runar reagerat  på skoterskatten och förslaget om statlig ledavgift på 
allmänna leder. Då får ju ej VBS sälja sina ledavgifter om detta träder i kraft. 
Runar Fjällström har lämnat synpunkter till Snofed om detta. 
En fond att söka pengar i är på förslag i utredningen. Det man kan undra är om dessa förslag kan 
påverka de kommunala bidrag vi har idag? 
 
Kenneth Fjellstedt tror att det kan bli större möjlighet att söka större bidrag med de nya förslagen. 
 
Hans Lönnberg tycker att det borde införas båtskatt också om dessa avgifter för skoter skall införas. 
 
Göran Östman anser att avgift på skoterskatt kommer att innebära att pengarna hamnar där 
registrerad ägare är skriven och det innebär ju att pengarna inte kommer att hamna i fjällvärden. 
 
 
Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att bevaka frågan med den nya terrängkörningslagen. 

 
 
Richard Sjögren informerar om Sagaleden och det går sakta och trögt med den. 
Ö-vikarna kämpar vidare och Åsele har nästan dragit sig ur. Det stora problemet är pengarna. 
Den tilltänkta Sagaleden skulle bli 70 mil lång led. 
Lotta Persson  säger att det finns en fond i Svedea där man kan söka pengar. 

 
 
Runar Fjällström ger alla medlemmar en uppmaning om att grundtrampning av skoterlederna är jätte 
viktig! Detta måste göras i rätta tider för grundtrampning. 
 
Kontroll av ledunderhållet kommer att fortsätta framöver. 

 
Årsmötet noterar 
att ansökan om skötselbidrag från medlemmarna skall inlämnas senast 4 maj 2020 
att en påminnelse utgår under maj månad 
att utebliven ansökan senast 1 juni medför att medlemmens skötselbidrag tillfaller VBS 
 
 

24. Lotteri på ledavgift 
Vid Snöskoterns Dag i oktober hade VBS dragning på lotteri för ledavgifterna som var sålda under 
säsong 2018/2019. Priserna var enbart sponsorpriser. Det har blivit väldigt uppskattat. 
 
 
Årsmötet beslutar att fortsätta köra ett lotteri för ledavgifter och att medlemmarna marknadsför om 
lotteritet vid försäljning av ledavgifterna. 
 

25. Årsmötets förläggande 2020 
Styrelsens förslag till nästa års årsmöte är Vilhelmina. 
 
Årsmötet beslutar att årsmötet 2020 skall hållas i Vilhelmina och att årsmötet hålls på en söndag. 
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26. Övriga frågor 
Lotta Asplund tycker att pengar borde finnas att hämta hos skoteruthyrarna.  
 
Lotta Persson anser att det är viktigt att få ett lätt flöde på att få in pengar för ledavgifterna som tex 
swish. 
 
Göran Östman anser att Kittelfjäll måste fortsätta skicka personliga brev för att inta tappa intäkterna. 
 
 

27. Mötet avslutas 
 
Mötesordförande KG Abramsson tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet. 

 
 
 
Vid protokollet    Mötesordförande 

 
 
 
Anna-Karin Kanon   KG Abramsson 
 
 
 
 
 
 
 

Justeras    Justeras 
 
    
 
Kenneth Fjellstedt   Lotta Asplund 
 
 


