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26. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

Kenneth Fjellstedt. 

Suppleant:  Tomas Sandqvist, Åke Persson 

 

Frånvarande:  Johan Danielsson (suppl.), Thomas Lindberg (suppl.) 

     

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

27. Val av justerare  

Utser Kenneth Fjellstedt att justera dagens protokoll. 

    

28. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

29. Fastställande av dagordning 

Lägga till under övriga frågor: 

Information från Fjällsäkerhetskommittén, Besöka Kittelfjäll och inbjudan till Föreningsträff från 

 Sam Heiden berg. 

 

Lägga till som punkt nr 35 – Kontroll av ledarbete i Grytsjö. 

 

Fastställer dagordningen. 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

30. Föregående protokoll 2019-11-16 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2019-12-12 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

31. Ekonomi 

Ekonomirapport tom 2019-12-31 från Elisabet Jonsson visas. 

 

Kansliet informerar om att Skötselbidraget och Administrationsbidraget från Vilhelmina Kommun är på gång. 

Reflexpinnarna vid Tallåsen säljs för det pris som finns sedan tidigare (25:60)st. 

Både Storsele och Stornäs behöver köpa 50st var av dessa så då blir det inte så många kvar i lager sedan 

och det är ju bra att vi får sälja ut lite. 

Kansliet kommer att maila ut till medlemmarna att vid behov av köp ledmaterial så vill VBS att man meddelar i 

god tid för att vi ska kunna ta hem det som behövs och inte ha alltför mycket i lager. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2019-12-31. 
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32. Personalfrågor 

Anna-Karin vid kansliet kommer att vara borta vecka 6, 3-7 februari då hon ska till Sorsele gården. 

Telefonen vidarekopplas till ordförande Kjell under denna tid. 

 

33. Förslag utskick till medlemmar om ledavgifterna 

Lillan Lakkafjell visar förslag på en digital svars-enkät som vi kan skicka till medlemmarna angående 

ledavgifterna. ALLA måste svara på enkäten och viktigt att vi skriver ett sista inlämnings datum. 

 

Styrelsen beslutar att förslag om svars-enkät godkännes. Detta skickas ut till medlemmarna 

då Lillan är tillbaka från sin semester resa. Lillan och Kansliet  träffas den 11 februari för att göra klart 

utskicket. 

 

34. Genomgång av sponsoravtal 

Det nu gällande sponsoravtalet behöver tittas över. Under punkt 3 står det att årsbeloppet skall vara VBS 

tillhanda senast 30dagar efter avtalsdatum årligen. Vid utebliven betalning kommer reklamskyltar att 

omedelbart plockas bort och avtalet annuleras. 

 

Styrelsen beslutar att vid punkt 3 på sponsoravtalen skall det stå: 

 Årsbeloppet skall vara VBS tillhanda senast 30 dgr efter avtalsdatum årligen. 

 

35. Kontroll av ledarbete i Grytsjö 

Grytsjö Bygdeförening har meddelat att dom vill att VBS skall komma och göra en kontroll av deras led som 

dom rustat upp för att VBS sedan ska betala ut en del avdet beviljade bidraget till dom på 10 000kr enligt 

tidigare styrelse beslut.  

 

Styrelsen beslutar att Runar Fjällström gör ledkontroll av den upprustade leden i Grytsjö. 

Richard Sjögren gör ledkontroll för Stalon istället för Runar. Kansliet skickar ut mail till alla medlemmar och till 

de som skall göra ledkontrollerna byggnormerna som finns för skoterlederna. 

 

36. Information Snofed 

Runar Fjällström har varit i kontakt med Snofed. Medborgarskolans påstådda samarbete med Snofed är 

endast på central nivå enligt Snofed. Enligt Runar bör samarbete gå via Snofed när det gäller VBS. 

Svara Medborgarskolan att i dagsläget ej något samarbete på utbildningsnivå. 

 

Utredningen om terrängkörningslagen är nu klar och skickat till regeringen. Besluts processen är förlängd till 

hela 2022 ut. Statliga leder skall läggas i en fond där man kan söka pengar ifrån. 

Statlig ledavgift på huvudleder gör att VBS ledavgift kommer att försvinna isåfall. 

Det är Kommunen som har huvudansvar för lederna. 
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37. Övriga frågor 

Lillan Lakkafjell: Fjällsäkerhetskommittén har haft möte. Årets Fjällsäkerhetsdagar kommer att bli  

teoridag den 26 mars och utedag den 31 mars. 

Lillan Lakkafjell och Kjell Tinderfjäll kommer att delta för VBS. 

Vid mötet togs det upp att 3 ställen far det laviner över. VBS kan hjälpa till med att skriva till Länsstyrelsen. 

Det gäller: Marsliden Ropen Apelsinklyftan – Saxnäs Vinevardo Gitsfjällsleden – Gratianskalet Grönfjäll. 

Dessa är statliga leder enligt Runar.  

 

Styrelsen beslutar att Lillan Lakkafjell hjälper kansliet att skriva till Länsstyrelsen om dessa lavinområden och 

att det är statliga leder. 

 

Inbjudan om föreläsning i Risbäck från Risbäcks Skoterklubb kan kansliet maila ut till alla medlemmar igen. 

Föreläsningen är den 1 mars vid Risbäcks Bygdegård kl 18.00. Ta upp vid nästa styrelsemöte om någon kan 

åka från VBS. 

 

Sam Heidenberg Vilhelmina Kommun har kontaktat Runar Fjällström om inbjudan till Föreningsträff på 

Folkets Hus på onsdag den 22 januari kl 12-19.00 i Nöjesgården. Man får komma när man vill under den 

tiden. 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell Tinderfjäll besöker Föreningsträffen den 22 januari. 

 

Göran Östman Kittelfjälls Skoterförening har tidigare meddelat att han önskar att VBS kommer och besöker 

deras förening i Kittelfjäll. 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell Tinderfjäll ringer Göran Östman Kittelfjäll och bokar en tid för ett besök. 

Kjell Tinderfjäll, Richard Sjögren och Åke Persson kan åka från styrelsen. 

 

Skotersladd Malgomajdalen: Den sladd som påstås har blivit såld till en privatperson i Malgomajdalen 

stämmer inte. Någon sladd har ej blivit såld av VBS till en privatperson . Kopia på fakturan som är ställd till 

Malgomajdalens Skoterklubb har hittats i vårat arkiv och där framgår det att sladden är såld till klubben  

(Malgomajdalens Skoterklubb). 

 

Styrelsen beslutar att nya styrelsen för Malgomajdalens Skoterklubb får ta tag i detta och kontakta Morgan 

Olofsson själva.  

 

Mail Tony Hermansson: Det har kommit ytterligare ett mail från Tony Hermansson i Stornäs angående 

skoterkörning på privat mark.  Svara honom i ett nytt mail att som tidigare är det terrängkörningslagen som 

gäller och VBS avvaktar utredningen om den. 

 

Led i Lomsjökullen: En privatperson i Lomsjökullen har ringt VBS och vill att vi ska ta bort leden i 

Lomsjökullen på våran skoterkarta. Det är ingen som underhåller denna led längre menas det. 

Detta är en övrig led som VBS inte har något ansvar över. 

Svara att vi tar bort den vid nästa gång det trycks nya kartor. 
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38. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 20 FEBRUARI KL. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Kenneth Fjellstedt 

   Ordförande 


