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39. 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) 

 

40. Val av justerare  

Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll. 

    

41. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

42. Fastställande av dagordning 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

43. Föregående protokoll 2020-01-16 

Ledkontroll i Grytsjö kommer att göras vid tillfälle och när väderleken tillåter berättar Runar Fjällström. 

Lövliden och snart även Stalon är klart och utfört av Richard Sjögren. 

När det gäller Lövliden så bör en skylt sättas upp vid Insjön att det är en övrig led, Stalons leder kräver  mycket 

underhåll enligt Richard. 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2020-01-16 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

44. Ekonomi 

Ekonomirapporter kommer att mailas från Elisabet Jonsson. 

Dagens saldo på bankkontot är 258 313 kronor och på sparkontot finns 86 504 kronor. 

 

45. Personalfrågor 

Inga personalfrågor att ta upp vid dagens möte. 

 

46. Utskick av medlemsenkäten 

Lillan Lakkafjell har deltagit i en videokonferens med Snofed angående deras digitala satsning. 

Den kommer att täcka hela Sverige. Varje förening kommer att ha en egen del och en app i datorn där man 

betalar till sina egna avgifter. Man kommer att kunna ladda ner en app på telefonen över lederna och dom finns i 

olika färger för tex om leden är nypreparerad och information om ledstandard m.m. 

Snofed önskar att alla medlemmar kommer att ansluta sig. 

1800kr/år skulle det kosta VBS att ansluta sig till detta. Lillan ska undersöka om det kan vara möjligt att våra 

medlemsföreningar kan vara med under VBS betalda avgift. På sin egna sida kan man visa sponsorer och ha 

deras reklam på. Lillan var ensam som deltog från Vilhelmina.  
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Forts. Utskick av medlemsenkäten 

 

 

Märkligt att inte någon av de större föreningarna var med på denna konferens. 

Lillan tycker att kansliet kan skicka ut mailet från Snofed igen till alla medlemmar + till styrelsen så har alla läst 

igenom innan vår medlemsenkät skall skickas ut. 

Vore bra om fler deltog vid nästa webb-sändning för att kunna diskutera och lämna förslag. 

 

47. Inbjudan om föreläsning i RIsbäck 

Föreläsning om säkerhet i lavinterräng i Risbäck söndag den 1 mars. 

Åke Persson och Kjell Tinderfjäll säger sig kunna åka på detta. 

Kansliet kollar upp om någon föranmälan behöver göras. 

 

48. Information om Föreningsträffen på Folkets Hus 

Ordförande Kjell Tinderfjäll besökte föreningsträffen vid Folkets Hus den 22 januari. 

Kjell talade om för Sam Heidenberg vid Utvecklingsenheten att det var dåligt att ingen från Vilhelmina Kommun 

kom till vårt årsmöte i Nästansjö trots inbjudan till KSAU. 

Medborgarskolan delade ut broschyrer om vad dom kan hjälpa föreningar med. 

Dom vill bjuda in styrelsen för VBS på en informations-träff, helst hade dom velat komma till kvällens möte men 

Kjell meddelade att det blev med för kort varsel. Det får bli vid nästa styrelsemöte. 

 

Styrelsen beslutar att meddela Medborgarskolan att dom får ge oss en informations-träff vid nästa 

styrelsemöte och att det då måste bli vid 17.30-tiden. 

 

49. Information Snofed 

Utredning om den nya terrängkörningslagen är överlämnad till regeringen enligt Runar Fjällström. 

Utredningen kommer troligen inte bli klart förrän år 2022. 

 

50. Övriga frågor 

Runar Fjällström: rykten säger att Vilhelmina Kommun kan komma att dra in vårt bidrag från dom. 

Kommer upp i kommunstyrelsen framöver. Lillan Lakkafjell tror att vi ska ta det hela med en nypa salt då det i 

dagsläget är många olika sparförslag som tittas över pga kommunens dåliga ekonomi. 

 

Lillan Lakkafjell: First Class kommer läggas ner av kommunen. Bara anställda inom kommunen kommer att 

kunna få det nya systemet, ej föreningarna. Lillan ska kolla mer om detta isåfall behöver VBS skaffa ett nytt 

e-post system. 

 

Kenneth Fjellstedt: Malgomajdalen Skoterklubb – föreningens ekonomi helt körd i botten liksom deras leder. 

Skotersladden är betald till Morgan Olofsson.  

Ny styrelse är tillsatt med ledamöter från Strömnäs, Granliden och Rönnäs. Eventuellt kommer även Lövnäs att 

vara med i skoterklubben framöver. Pga det alltför dåliga ledsystemet är frågan vad VBS kan hjälpa klubben 

med? Mest akut är skyltning av överfarter vid vägar och vattendrag och reflexer. 

VBS kanske kan söka bygdemedel men det måste isåfall bli nästa år eftersom sista ansökningsdag är  

31 januari.  

 

Styrelsen beslutar att lämna bidrag med 5000kr till Malgomajdalens Skoterklubb för inköp av de mest akuta 

skyltar och reflexer. Kenneth Fjellstedt får göra en kostnadsberäkning framöver på det som måste åtgärdas. 

Skyltar som behövs nu är 6st små stop-skyltar, 6st varning korsande väg, 3st överfart sker på egen risk samt 

100st vita reflexer och 100st oranga reflexer. Kansliet ordnar att beställa det som ej finns hemma. 
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Forts. Övriga frågor 

 

Richard Sjögren: Richard varit till Sagatun. Det ryktas om att Länsstyrelsen ska byta ut alla plastkryss till 

träkryss istället då dom är mer miljövänliga. Ingen i styrelsen har hört något om detta. 

Ordförande Kjell Tinderfjäll ringer Länsstyrelsen och försöker få tag i den person som handhar skoterfrågor. 

Richard undrar om någon ersättning ges till dom som gjort ledkontrollerna? 

 

Styrelsen beslutar att ge bidrag för utförda ledkontroller med de antal ledmil som den kontrollerade föreningen 

har på sin ledmilssammanställning. Enligt ersättningar för VBS betalas det ut 100kr/mil. 

Meddela Elisabet Jonsson att betala ut ersättning till Richard Sjögren efter inlämnad reseräkning. 

 

Kjell Tinderfjäll: Mailet från Länsstyrelsen om uppsättande av vindskydd vid Grantombäcken i Grönfjäll har han 

försökt kontakta ordförande i Kittelfjäll Göran Östman om. Då han ej lyckats nå Göran så försöker Kjell kontakta 

vice ordförande Daniel Sundqvist istället. 

 

 

51. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 26 MARS OBS! KL 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll  Richard Sjögren 

   Ordförande    


