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52. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

Ordinarie:   Kjell Tinderfjäll (ordf), Richard Sjögren, Kenneth Fjellstedt. 

 

Suppleant:  Åke Persson 

 

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

  Lillan Lakkafjell (ord), Runar Fjällström (ord). 

     

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

53. Val av justerare  

Utser Kenneth Fjellstedt att justera dagens protokoll. 

    

54. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

55. Fastställande av dagordning 

Kenneth Fjellstedt önskar ta upp på övriga frågor om milersättning. 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

56. Föregående protokoll 2020-02-20 

Föreläsning i Risbäck blev inte av. 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2020-02-20 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

57. Ekonomi 

Kansliet undrar om VBS skall fortsätta lägga på 10% vid försäljning av skyltar och material? 

Ledstolpar – vars ska vi köpa dessa ifrån? Fyrås Trä har numera endast 8/300 stolp och kluvna 10cm stolpar. 

 

Dagens saldo på bankkontot är 228 668kronor och på sparkontot finns 90 504 kronor. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2020-03-31 samt att ej lägga på 10% vid försäljning av 

skyltar och material. Ledstolpar tas hem från Fyrås Trä men avvakta tills stolpar behövs och skicka mail till alla 

medlemsföreningar att man måste meddela i tid när man behöver köpa material. 

Skyltar tar vi hem efter önskemål och behov huvudsaken ett visningsexemplar finns hemma. 

 

58. Personalfrågor 

Inga personalfrågor att ta upp vid dagens möte. 
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59. E-post systemet First Class 

Kommunens borttagning av e-post systemet First Class är ej klart ännu, det kommer dra ut på tiden lite. 

Lillan Lakkafjell håller sedan tidigare koll på vad VBS skall göra åt detta. 

 

60. Länsstyrelsen – utbyte av plastkryss till träkryss 

Länsstyrelsen byter ut till träkryss och ger detta som en rekommendation. 

Richard Sjögren anser att färgen på träkryss försvinner så lätt. Vem ska måla och underhålla dessa? 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell ringer Snofed och hör vad dom anser om detta. 

 

61. Träff Kittelfjälls Skoterförening 

Ordförande Kjell Tinderfjäll, Richard Sjögren och Åke Persson har besökt Kittelfjälls Skoterförening. 

Kjell berättar att Kittelfjäll har samma ledavgiftsblock varje år men gör dekalerna i olika färg och utan årtal. 

VBS borde också ta bort årtalet på sina dekaler för att kunna spara dom och använda dom fler säsonger. 

Göra dekalerna i mera bakgrundsfärg och i någon neon-färg. 

Kittelfjäll informerar vid skoteruthyrning hur man kör och vars man får köra och vill att VBS ska prata med 

skoteruthyrare om körning och ledavgifter. VBS får ta reda på hur många skoteruthyrare det finns i Vilhelmina. 

Ordförande Kjell vet antal uthyrare efter träffen i Stornäs med Tim Hermansson bla  då kan VBS göra en träff 

efter detta för att informera. Kittelfjäll saknar en pistmaskin och det är oklart vars denna är. 

Kenneth Fjellstedt säger att det finns en pistmaskin för lagning hos Malgomajskolan. 

Leden Gikasjön-Torskfjället är en alldeles för smal led, den är en huvudled. 

Man kan pga den är för smal göra illa sig och vem skall betala detta undrar Kittelfjäll? 

Vid skoterkörning gäller sin egna försäkring anser VBS styrelse. Leden berör Stornäs Skoterförening. 

När det gäller den utskickade medlemsenkäten anser Kittelfjäll att VBS borde höja ledavgiften till 300kr och 

den skall gälla för alla. Ej ha olika avgifter för kommunbo och ej kommunbo. 

En QR-kod kan skrivas på alla affischer om ledavgiftspriser. 

 

Styrelsen beslutar att VBS ber Hilex Reklam till hösten att skicka ett förslag på dekal med mera färg och i 

neonfärg samt utan årtal då får vi bestämma efter det vilken dekal som skall vara. 

Ordförande Kjell ringer Karl-Johan Ottosson vid Vilhelmina Kommun angående Kittelfjälls pistmaskin. 

Ta upp vid höstens årsmöte och informera om nya klister dekalerna vi ska göra. Ta upp för beslut att  

en QR-kod för varje förening kan man ha och sedan ligga under VBS och delas upp i olika sektioner. 

 

62. Tim Hermansson 

Tim Hermansson i Stornäs har bjudit in Polisen, Länsstyrelsen, Skoteruthyrare och VBS för en träff på grund av 

stora problem med skoterkörning i Stornäs området. Det kommer att bli en träff efter säsongens avslut. 

Ordförande Kjell kommer att delta och även Åke Persson kan följa med. 

 

63. Information Snofed 

”Luntan” är inlämnad för remiss och kommer att skickas ut för yttrande enligt mail från Snofed. 
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64. Övriga frågor 

Medlemsenkäten måste vi be Lillan Lakkafjell skicka ut påminnelse om så att vi kan göra en sammanställning. 

Endast 9st medlemsföreningar har svarat på den! 

 

Kenneth Fjellstedt: Malgomajdalens Skoterklubb har gjort mycket för att förbättra sina leder. 

Dom har fixat sponsorer och sålt mera ledavgifter. Diskuterat att slå ihop även Rönnäs och Lövnäs så att dom 

också ingår i Malgomajdalens Skoterklubb. Detta kommer att tas upp vid Malgomajdalens årsmöte. 

Klubben har också fått bidrag som dom sökt från Svedea fonden på 50 000kr. En begagnad skoter för 

ledunderhåll kommer att köpas in. 

 

Ledmilssammanställningen för Malgomajdalen stämmer inte riktigt enligt Kenneth. Påfartsleden från 

Strömnäs till Blaikfjället ca 1,5 mil saknas. Meddela Elisabet Jonsson detta så att hon kan titta på det. 

 

Milersättning för VBS: Kenneth ger förslag på att ändring i Ersättningar för VBS  tas upp för justering vid nästa 

styrelsemöte. Om man tar 5ggr den skattefria delen på 18kr så blir det lättare att bokföra enligt Kenneth. 

Då slipper man omräkna som det förslag Elisabet Jonsson givit. 

 

Richard Sjögren: Ledkontrollen som Richard gjort i Grytsjö har Grytsjö meddelat att den skall göras en gång till 

och när allt är helt klart med ledupprustningen som påbörjats. 

Enligt tidigare styrelsebeslut så skall VBS samt en representant från den gällande medlemsföreningen delta 

vid ledkontrollen enligt ordförande Kjell Tinderfjäll. Så avslut av ledkontrollen för Grytsjö görs när dom 

meddelat att allt är klart för detta. 

 

65. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 28 MAJ KL 18.00 Folkets Hus. 

Smörgåstårta till fika istället för avslutningsmiddag på Lilla Hotellet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll  Kenneth Fjellstedt 

   Ordförande    


