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144. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

Kenneth Fjellstedt 

 

Suppleant:   Tomas Sandqvist, Johan Danielsson 

 

Frånvarande:  Thomas Lindberg (suppl.) 

   

   

      

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

 

 

145. Val av justerare  

Utser Lillan Lakkafjell att justera dagens protokoll. 

    

146. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

147. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

148. Föregående protokoll 2020-12-10 

Leden i Blaikliden Oxbäcken – Rödingsjön är ovisst vad som blir. Invänta att Blaiklidens Byaförening har haft 

årsmöte då dom ska ta upp denna fråga. Leden är i dagsläget borttagen från skoterkartan och måste bli en 

Övrig led om den skall tas i bruk.  

Leden från Fatsjön upp till Dainaleden är tydligen en VBS-led men ingen sköter den. Vad blir det med den? 

Runar har sedan tidigare pratat med Elisabet Jonsson Grytsjö om denna led men utan resultat. 

Richard Sjögren ska prata med Tony Mannelqvist om Dainaleden. 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2020-12-10 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

149. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 294 064 kronor och på sparkontot finns 99 602 kronor. 

Ekonomirapporter tom 2021-02-28 visas.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2021-02-28. 

. 

 

 



PROTOKOLL fört vid  
Digitalt styrelsemöte  
2021-03-09 
 
 

 

 Justeras __________ 

 

 

 

 

 

150. Personalfrågor 

Anna-Karin kommer att ta ledigt 6-8 april (veckan efter påskhelgen). 

Styrelsen har inga invändningar mot detta och kansliets telefon vidarekopplas till ordförande Kjell. 

 

 

151. Runars kontakt med Conny Larsson 

Runar Fjällström berättar att Lövberg-Storvall och liten del i Klimpfjäll har gjort en karta med förbudsområden. 

Vid telefonkontakt med Conny Larsson undrade Runar om dom verkligen får stänga dessa områden och  

enligt Conny Larsson så får dom det. Conny vill ha in dessa förbudsområden på VBS skoterkarta. 

Runar har från VBS vägnar svarat nej till detta. 

 

 

152. Sladd till Bäsksele 

Bäsksele Allaktivitetsförening har kontaktat VBS och meddelat att dom är i stort behov av en bättre 

skotersladd. 

Blaiklidens Byaförening har två sladdar och det finns bara 1 person som sladdar deras leder enligt  

Richard Sjögren så då behöver dom kanske inte ha två skotersladdar. 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell Tinderfjäll kontaktar Tony Mannelqvist ordförande i Blaikliden för att 

kolla upp det hela med deras två sladdar. 

 

 

153. Saxnäs 

Runar Fjällström berättar att ingen speciell information har han lyckats få från Saxnäs Idrotts & 

Bygdeförening. Runar har hört att eventuellt bla Daniel Lindblad och Isak Eliasson ska ta över skötsel av 

skoterlederna i Saxnäs. Skidspåren har köpt en egen pistmaskin och skoterspåren har fått Vilhelmina 

Kommuns pistmaskin. 

 

Styrelsen beslutar att Runar Fjällström kontaktar Daniel Lindblad i Saxnäs för att få lite mer information om 

nuvarande läge i Saxnäs. 

 

 

154. Annonsering inför sportlovet 

Anna-Karin på Kansliet har kollat upp om priser på annonsering i Örnsköldsvik  - Tidningen 7. 

En annons  skulle kosta 1/4 sida 8790kr och en 1/8 sida 4750kr. 

Annonsbladet i Umeå – Totalt Umeå har ej lämnat någon prisuppgift. 

Runar tycker VBS kan kolla upp med Lokaltidningen i Västerbotten vad en annons kostar där. 

Komma ihåg att skriva in på våra annonser om ledavgifter att texten stöd din lokala förening där ni vistas skall 

finnas med. Anna-Karin kollar upp annonspris på Lokaltidningen. 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOLL fört vid  
Digitalt styrelsemöte  
2021-03-09 
 
 

 

 Justeras __________ 

 

 

 

 

 

 

155. Övriga frågor 

Runar Fjällström: Nya fritidshus har byggts upp vid Östra Stornäs mot Saxnäs. Håkan Jonsson som är 

stugägare där har kontaktat VBS och Runar om att få göra en skoterled upp till Fiskonbäcksdalen. 

Håkan vill göra leden till en allmän led. Detta kommer isåfall göra att det blir en väldig skotertrafik. 

Det berör både en privat markägare och Länsstyrelsen. Ansökan måste göras till Länsstyrelsen för den 

statliga leden. Privata markägaren har ringt Runar Fjällström och var ej så glada över någon skoterled på 

deras mark. Runar har talat om för Håkan Jonsson att en förening måste stå som ansvarig om en skoterled 

skulle göras och att Stornäs Skoterförening inte tänker ta på sig något ansvar för en led på detta område. 

Om en ny förening skulle göras för att ta på sig ansvaret måste man göra en ansökan hos VBS och 

Vilhelmina Kommun.  

 

Styrelsen beslutar att avvakta om någon skrivelse inkommer till VBS. 

 

Richard Sjögren: Ett gäng skoteråkare från Falun har kört skoter här inom Vilhelmina . 

Att köra leden till Saxnäs hade varit hemskt. Ingen bra reklam för Saxnäs att inte ha någon skötsel av sina 

skoterleder. 

 

Kenneth Fjellstedt: Det är glädjande att nu har Malgomajdalens Skoterklubb jätte fina skoterleder. 

 

Thomas Sandqvist: Skoterbron över Gråtanån har rasat. Leden har blivit lite omdragen runtom bron 

tillsvidare. 

 

 

156. Nästa möte 

Ordförande Kjell Tinderfjäll sammankallar till nästa styrelsemöte och meddelar kansliet. 

 

Det gick ju jätte bra med detta första digitala VBS Styrelsemöte! Tur Lillan Lakkafjell fixar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Lillan Lakkafjell 

   Ordförande    


