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80. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

 

Suppleant:  Thomas Sandqvist, Åke Persson 

 

Frånvarande:  Runar Fjällström (ord), Kenneth Fjellstedt (ord), Johan Danielsson (suppl.), 

  Thom Lindberg (suppl.) 

   

     

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

81. Val av justerare  

Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll. 

    

82. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

83. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

84. Föregående protokoll 2020-05-28 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2020-05-28 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

85. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 116 520 kronor och på sparkontot finns 91 504 kronor. 

Ekonomirapporter tom 2020-06-30 visas.  

Styrelsen skulle önska en mer specificerad ekonomi rapport där man på varje post förstår vad det är för 

något. 

Tex som texten ”övriga kostnadsersättningar” vad betyder det? Och texten Övriga externa kostnader likadant. 

Kolla upp med redovisningsansvarig Elisabet Jonsson vid tillfälle. 

 

Förråd med ledstolpar börjar ta slut. Ny beställning behöver göras. Fyrås Trä har trots allt bästa kvalitén på 

stolparna och rundstolpar är det som funkar bäst.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2020-06-30. 

Maila ut till alla medlemsföreningar om att VBS önskar få en anmälan från var och en ifall man önskar något 

material såsom ledstolpar. Antal och vad som behövs är viktigt så att vi vet vad vi behöver beställa. 

I annat fall beställer vi 2 buntar ledstolp rund 8/300 från Fyrås Trä så blir det den beställningen som gäller. 

 

. 
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86. Personalfrågor 

Anna-Karin vid kansliet kommer att vara borta den 19-21 oktober för återbesök vid Sorselegården. 

 

87. Sammanställning medlemsenkäten 

Lillan Lakkafjell har gjort en sammanställning över den utskickade medlemsenkäten. 

När det gäller frågor om den digitala träffen med Snofed så fanns inga svar inlämnade. 

Ledavgiften har medlemmarna svarat 45,5% för olika avgifter som idag och 54,5% vill ha ändrad avgift. 

Dom flesta tycker att ledavgiften skall vara en enda avgift och höjas till 300kr/säsong och gälla för alla. 

När det gäller försäljningsförfarandet så skulle vi behöva utnyttja digitalt mera. 

Detta är nog det som behöver tittas över mest. 

 

Styrelsen beslutar att Lillan Lakkafjell och kansliet fixar en QR-kod till VBS som skall sättas ut på VBS 

hemsida och att även man behöver skriva vid sin inbetalning vilken klubb man önskar stödja. 

Trycka upp gula inplastade affischer med VBS swish nummer och QR-kod hos Grafiska Verkstan. 

Lillan Lakkafjell, ordförande Kjell Tinderfjäll samt kansliet Anna-Karin sammanställer medlemsenkäten till 

nästa styrelsemöte i oktober så att vi har detta som underlag till årsmötet i november.  

Styrelsen bör lämna 2 förslag på ledavgifter till årsmötet i november. 

 

88. Kittelfjäll och ledavgifterna 

Ordförande Kjell Tinderfjäll kommer att ringa Göran Östman Kittelfjälls Skoterförening för att meddela vad 

som gäller med ledavgifterna denna säsong. Något extra årsmöte för nya ledavgifter kan ej bli av nu utan 

denna säsong gäller avgifter enligt årsmötes beslut i Nästansjö 2019. 

 

89. Information om nya e-post adressen 

VBS har nu en ny e-post adress och det är vbs@skoterleder.com. 

Annonsera om detta i Vilhelmina Aktuellt och även om ledavgifter och skoterkartan. 

Kansliet fixar detta. 

 

90. Läget om träff med Tim Hermansson Stornäs 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har inget hört från Tim Hermansson om någon träff angående skoterkörningen i 

Stornäs. 

 

91. Från föregående möte leden Gikasjön-Kittelfjäll 

Från förra styrelsemötet i maj så togs det upp om korsningen Kittelfjälls-leden mot Gikasjön. 

Denna bör märkas upp med tex Klimpfjäll och Kultsjön. 

Stornäs Skoterförening är den som ansvarar för detta område. Ett beslut bör tas enligt ordförande Kjell. 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell Tinderfjäll ringer Runar Fjällström Stornäs och meddelar att skyltning 

av korsningen Kittelfjälls-leden mot Gikasjön måste sättas upp. 

 

 

 

 

 

 

 

92. Datum för årsmötet 

 

mailto:vbs@skoterleder.com
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Styrelsen beslutar att datum för årsmötet blir SÖNDADEN DEN 15 NOVEMBER KL. 13.00. 

Årsmötet kommer enligt beslut vid årsmötet i Nästansjö att vara i Vilhelmina. 

Tillfråga KG Abramsson om att vara mötesordförande. 

 

93. Information Snofed 

Ingen information finns att delge vid dagens möte. 

 

94. Övriga frågor 

Richard Sjögren: En ny privat skoterled kommer att sättas upp från Annika Collens tunnbrödsbageri i Vojmån. 

Den är ca 3km och kommer att gå från caféet upp till huvudleden mot Storsele. 

Annika Collén har anlitat Richard Sjögren för att fixa denna led. Innan något arbete görs kommer Richard att 

invänta att Annika Collén har alla nyttjanderättsavtal klara med markägarna som i detta fall är 8st. 

Den 15 februari 2021 kommer Annika att öppna skotercafé så då måste leden vara klar. 

 

Kansliet: När skall slutkontroll av Grytsjös led göras? Grytsjö Bygdeförening har meddelat att slutkontroll görs 

när dom meddelat till VBS att allt arbete är klart enligt Richard Sjögren. 

 

Ordförande Kjell Tinderfjäll: Från mötet i våras med Kittelfjälls Skoterförening så hade dom önskan om att 

VBS skall prata med skoteruthyrare om ledavgifter och skoter körning. 

VBS skulle kunna bjuda in skoteruthyrare inom Vilhelmina Kommun samt skoterförsäljarna inom tätorten till 

vårat årsmöte i november anser styrelsen. 

Då kan en bra diskussion tas när även medlemsföreningarna finns med. 

Kansliet får  kolla vilka skoteruthyrare som finns inom kommunen och fixa en personlig inbjudan till dessa och 

även  skoterförsäljarna. 

 

Kansliet: Blir det något ledavgiftslotteri i år? Rykten säger att det ej kommer att bli någon Snöskoterns Dag i 

år pga coronan. Avvakta med något lotteri tills nästa säsong istället anser styrelsen. 

 

95. Nästa möte 

Nästa  ordinarie styrelsemöte blir torsdagen den 15 OKTOBER KL. 18.00. 

Den 5 November blir det styrelsemöte inför årsmötet. 

 

Ordförande Kjell Tinderfjäll, Lillan Lakkafjell samt kansliet Anna-Karin träffas och sammanställer 

medlemsenkäten TORSDAGEN DEN 1 OKTOBER kl. 15.00. 

. 
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Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll  Richard Sjögren 

   Ordförande    


