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14. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

Ordinarie:   Kjell Tinderfjäll (ordf), Runar Fjällström, Lillan Lakkafjell, Richard Sjögren 

Suppleant:   Tomas Sandqvist, Thom Lindberg 

 

Frånvarande:  Kenneth Fjellstedt (ord), Åke Persson (suppl.), Johan Danielsson (suppl.) 

     

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

15. Val av justerare  

Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll. 

    

16. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

17. Fastställande av dagordning 

Lägga till under övriga frågor: 

Dragning av kontroll av ledunderhåll och mail från Tony Hermansson. 

 

Fastställer dagordningen. 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

18. Föregående protokoll 2019-11-16 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2019-11-16 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

19. Ekonomi 

Ekonomirapporter visas  vid nästa styrelsemöte i januari 2020. 

Maila dessa till revisorerna. 

 

20. Personalfrågor 

Kansliet kommer att vara stängt from 20 december-19 tom 7 januari-20. Informera om att ordförande  

Kjell Tinderfjäll kan nås under denna tid.  

Första veckan i februari 2020 (3-7 februari) kommer Anna-Karin åka till Sorsele gården, blir sjukskriven  

denna vecka. 

21. Förslag ledavgifter – mail till medlemmar 

I det utskick som skall skrivas ut till alla medlemsföreningar måste det skrivas att alla måste lämna ett svar. 

Enligt Lillan Lakkafjell så har Vilhelmina Kommun ett ”enkät-verktyg” som man kan använda. 

Hon kollar upp om det är ok att VBS kan använda detta. 

 

Styrelsen beslutar att kansliet och Lillan Lakkafjell jobbar med att skriva ett utskick som kan tas upp vid nästa 

styrelsemöte i januari 2020 samt mailar styrelsen förslaget. Beslut måste gälla att tas för säsong 2021/2022 

eftersom hösten 2020/2021 blir för kort tid att bereda förslag till. Viktigt att skriva stop-datum för svar på 

enkäten. 
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22. E-faktura på årsavgiften för medlemmarna 

Förslag från Lillan Lakkafjell att VBS skickar faktura för årsavgiften till medlemsföreningarna via mail (PDF) 

istället för post  dvs e-faktura. 

 

Styrelsen beslutar att årsavgift för 2020 till hösten skickas med e-faktura istället för post. 

 

23. Information Snofed 

Medborgarskolan Vilhelmina har lämnat intresse att få närvara och informera vid VBS nästa årsmöte. 

Medborgarskolan är numera samarbetspartner med Snofed. 

 

24. Övriga frågor 

Richard Sjögren: Besökt både Vilhemina Motorcentrum/Edvard Lundberg och Hole Shot Event/ Kenneth 

Andersson angående förfallna sponsorfakturor. Dessa sponsoravtal måste ses över. 

Fakturan till Hole Shot Event tas bort då företaget ej finns längre. 

Sagaleden: Mer information om Sagaleden kommer efter mötet i februari 2020 i Kittelfjäll. 

 

Mail från Tony Hermansson: Förra vintern så försökte några markägare i Kultsjödalen förbjuda skotertrafik på 

privat mark. Nu anser dom att dom inte fick någon stor hjälp från VBS och önskar VBS syn på detta. 

Kansliet har mailat Tony Hermansson att det är terrängkörningslagen som gäller än så länge enligt svar från 

Runar Fjällström angående detta mail.  

 

Styrelsen beslutar att kansliet även mailar Tony Hermansson att VBS avvaktar den utredning om terräng-

körningslagen som pågår och att det även är gjort information om nuvarande terrängskörningslag vid  

årskurs 9 Fjällsäkerhetsdag som görs varje vårvinter där VBS deltar. 

 

Dragning kontroll av ledunderhåll: Styrelsen drar tre medlemsföreningar som det skall göras kontroll av leder 

hos under denna säsong 2019/2020. Dessa tre medlemsföreningar blir:  

Lövliden Intresseförening, Dalasjö Byaförening och Stalons Skoterklubb. 

 

Styrelsen beslutar att kontroll av ledunderhåll för Lövliden görs av Richard Sjögren, Dalasjö görs av Thom 

Lindberg och Stalon görs av Runar Fjällström. 

 

25. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 16 JANUARI KL. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Richard Sjögren 

   Ordförande 


