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66. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

Lillan Lakkafjell 

 

Suppleant:  Thomas Sandqvist 

 

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

     

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

67. Val av justerare  

Utser Lillan Lakkafjell att justera dagens protokoll. 

    

68. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

69. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

70. Föregående protokoll 2020-04-23 

Ta upp under övriga frågor i dagens protokoll om milersättning för ersättningar inom VBS. 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2020-04-23 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

71. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 242 681 kronor och på sparkontot finns 91 504 kronor. 

Ekonomirapporter tom 2020-04-30 visas. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2020-04-30. 

. 

 

72. Personalfrågor 

Kansliet semester from 13 juli tom 16 augusti, samma period som förra sommaren. 

Nästa vecka 3-4 juni är kansliet stängt pga återträff Sorselegården. 
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73. Uppföljning medlemsenkät 

Påminnelse medlemsenkäten ej skickad enligt Lillan Lakkafjell. Dom som ej svarat kan man skicka  

meddelande till om att man ej kommer att svara  enligt Lillan. Huvudsaken är att alla har lämnat svar. Lillan 

kommer till kansliet angående medlemsenkäterna och sedan blir det jobb för styrelsen när alla svar har 

inkommit.  

 

Styrelsen beslutar att Lillan Lakkafjell och kansliet träffas innan semestern och  sammanställer 

medlemsenkäterna klart till höstens första styrelsemöte i slutet av augusti. 

 

74. Läget om e-post systemet First Class 

Enligt Lillan Lakkafjell kommer First Class stängas ner till hösten. 

Innan semestern får Lillan och kansliet titta över nytt e-post system och sedan maila alla medlemmar om den 

nya e-post adressen. 

 

75. Ordförande Kjells kontakt med Snofed ang plastkryssen 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har ringt Snofed angående eventuellt utbyte av plastkryss mot träkryss enligt  

Länsstyrelsens rekommendation. Snofed har ej hört tal om detta och var helt frågande, Snofed ska undersöka 

mera om utbytet.  

 

Styrelsen beslutar att VBS fortsätter än så länge att använda plastkryss. 

 

76. Kittelfjälls pistmaskin 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har ringt kommunchef Karl-Johan Ottosson angående Kittelfjälls ”borttappade” 

pistmaskin. Vilhelmina Kommun har inga papper på någon pistmaskin.  

Kjell har meddelat Kittelfjäll att VBS ej kommer att fortsätta leta i detta ärende mer utan det får dom isåfall göra 

själva. 

 

Runar Fjällström: från förra mötet var det tagit upp om leden Gikasjön – Torskfjället eller ”Baune-leden” som 

den heter enligt Runar. Enligt Kittelfjäll var leden alldeles för smal och Runar undrar vad dom menar med detta? 

Richard Sjögren har ju tidigare genom Stornäs skoterförening breddat leden så för smal är den inte men den är 

krokig och det kan man ej göra något åt. 

 

77. Information Snofed 

Runar Fjällström har också ringt Snofed angående eventuellt utbyte av plastkryss mot träkryss och dom svarar 

även här att dom inte vet något om detta just nu. 

 

78. Övriga frågor 

Richard Sjögren: Leden till Gikasjön från Kittelfjäll borde skyltas med tex Klimpfjäll eller Kultsjön så att 

skoteråkare vet vilken riktning detta ligger. Runar Fjällström berättar att Rune Andersson, Saxnäs en gång i 

tiden plockat ner leden nere vid Fatmomakke som det gäller. Helt plötsligt är skylt uppe och man kör leden 

ändå. 

 

Richard Sjögren: Göran Östman i Kittelfjäll sa vid mötet i Kittelfjäll tidigare i april att något måste göras nu med 

ledavgifterna. Ordförande Kjell Tinderfjäll har ej hört något mer från Göran Östman om detta. 

Eftersom inte alla medlemmar svarat på medlemsenkäten ännu och den kom ut för sent så kan något extra 

årsmöte ej hållas för ledavgifterna. 
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Forts. Övriga frågor 

 

Runar Fjällström: Föregående styrelseprotokoll från april månad fanns skrivet om en träff med Tim 

Hermansson i Stornäs. Denna träff bör VBS ej vara med på enligt Runar! Då detta möte gäller förbud mot 

skoterkörning på privat mark gör det att VBS skulle gå emot alla medlemmar med att delta enligt Runar. 

Tim Hermansson påstår enligt Runar att dom har alla byars godkännande för avlysning av körning på privat 

mark men det har dom inte. Det är terrängkörningslagen som gäller punkt slut. 

Lillan Lakkafjell tycker att VBS ändå borde delta om det blir ett informationsmöte och bara lyssna. 

Runar Fjällström tycker att vi håller oss tysta och ej deltar för VBS bör ej blanda oss i detta. 

Det kan nog bli svårt att ett möte blir av och få Länsstyrelsen och Polisen att delta. 

Frågan är om något möte alls blir av. 

 

Styrelsen beslutar att VBS avvaktar om något möte med Tim Hermansson blir av och tar ställning till  

att delta då. 

 

Kenneth Fjellstedt: Omräkning av den skattefria milersättningen för skoter som togs upp vid förra 

styrelsemötet har Kenneth pratat med Elisabet Jonsson om. Elisabet har förklarat att den omräknings metod 

som hon gjort är pga lönesystemet i Visman så att det fungerar där. Frågan bordlägges. 

 

Påminna Elisabet Jonsson om ledmilssammanställningen för Malgomajdalen. Leden från Strömnäs till 

Blaikfjället saknas på den men  finns med på skoterkartan. Omräkning av ledmilssammanställning måste 

göras. 

 

79. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir sista veckan i augusti. 

Ordförande Kjell Tinderfjäll och kansliet kollar upp om datum och skickar kallelse. 

TREVLIG SOMMAR TILL ALLA OCH SMÖRGÅSTÅRTAN SMAKADE UTMÄRKT! 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll  Lillan Lakkafjell 

   Ordförande    


