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96. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

 

Suppleant:  Åke Persson 

 

Frånvarande:  Lillan Lakkafjell (ord),  Johan Danielsson (suppl.),Thomas Lindberg (suppl.) 

  Tomas Sandqvist (suppl.) 

   

      

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

 

 

97. Val av justerare  

Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll. 

    

98. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

99. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

100. Föregående protokoll 2020-09-17 

Runar Fjällström anser att skyltning av leden mellan Gikasjön-Kittelfjäll som påtalats inte är nödvändig. 

Men Runar kollar upp om denna skyltning längre fram på säsongen. 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2020-09-17 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

101. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 96 236 kronor och på sparkontot finns 96 602 kronor. 

Ekonomirapporter tom 2020-08-31 visas.  

Konto 7520 – Avgifter 16,36% vad är det? Samt konto 2890 Övriga kortfristiga skulder. 

Kolla upp med redovisningsansvarig Elisabet Jonsson. 

 

Elisabet Jonsson lämnat in ett förslag till omskrivning av ersättningar för VBS. 

Vid kvällens möte hinns inte  detta läsas igenom riktigt så kansliet mailar ut till styrelsen. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2020-08-31. 

Förslag från Elisabet Jonsson om omskrivning av ersättningar beslutas vid nästa styrelsemöte. 

Skrivs upp som en egen punkt på dagordningen. 

. 
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102. Personalfrågor 

Inga personalfrågor att ta upp vid dagens möte. 

 

 

103. Godkännande av verksamhetsplan och årsredovisning 2019/2020 

 

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2019/2020. 

 

104. Sammanställning av medlemsenkäten 

Den slutliga sammanställningen av medlemsenkäten görs nästa vecka av Lillan Lakkafjell och  

Anna-Karin vid kansliet. Därefter kommer den att mailas ut till alla medlemmar och visas för styrelsen. 

 

105. Informationsbrevet från Saxnäs om skoterlederna 

Runar Fjällström har pratat med Anders Westlin i Saxnäs (Mountainlodge). 

För Mountainlodge är skidåkningen nr 1 och dom har ej möjlighet att sköta skoterlederna. 

Ordförande för Saxnäs Idrotts & Bygdeförening Stefan Dillner har Runar försökt att nå men ej lyckats. 

Förra vintersäsongen var lederna i Saxnäs i dåligt skick. Trasiga pistmaskiner har bla varit ett problem och 

sammanhållningen i föreningen verkar fungera dåligt.  

Runar skall åka till Saxnäs och försöka få tag i Stefan Dillner. Sedan meddela Grytsjö om vad som händer 

med skoterlederna i Saxnäs. 

 

106. Mail från Blomsterdals Jaktklubb 

Mail har kommit från Mikael Abramsson ordförande för Blomsterdals Jaktklubb om att dom inte längre vill 

vara medlem i VBS. Innebär då detta att dom ej skall sköta lederna? 

 

Styrelsen beslutar att kansliet mailar Mikael Abramsson att VBS önskar en förklaring till varför dom vill gå ur 

VBS. Bifoga även avtalet med VBS för att dom skall kunna läsa om uppsägningstiden samt blankett för 

Utträde ur VBS. När svar kommit meddela ordförande Kjell Tinderfjäll. 

 

107. Lägesrapport från valberedningen 

Valberedningen har jobbat på bra. Förslag till alla poster finns. 

 

108. Förslag från Kanslimötet den 1/10 

Två förslag på ledavgifter lämnas till styrelsen: 

 Säsongskort 300kr för alla 

 Säsongskort 300kr Veckokort 200kr Dagkort 100kr 

 

Runar Fjällström tycker att säsongskort ledavgift på 300kr är alldeles för lite för turisterna. 

 

Klisterdekalerna kan göras i olika färger för varje år i 5 år, sedan kan man använda dom igen efter 5 år och  

och man behöver inte kasta dom när säsongen är slut. Vi skriver inte något årtal på dekalerna längre. 

 

 

Styrelsen beslutar att fundera på dessa två förslag på ledavgifter tills nästa styrelsemöte den 22/10. 
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109. Ordförande Kjells kontakt med Göran Östman 

Då ordförande Kjell Tinderfjäll inte lyckats nå Göran Östman Kittelfjälls Skoterförening per telefon så har han 

kontaktat kassören Gunnevi Näslund. Hon ska be Göran Östman kontakta Kjell. 

 

110. Information Snofed 

Runar Fjällström: Ingen information från Snofed finns att delge idag annat än den tidigare diskussionen 

med Snofed angående den pågående utredningen om terrängkörningslagen.Tar staten över ledavgifterna 

och gör en fond så kommer alla pengar gå till staten och inget till föreningarna. 

 

 

111. Övriga frågor 

Richard Sjögren: Mail har kommit från Gerard Sansell, ledamot i Sagavägen projektet som vill börja träffas 

igen. Den 4 november ska Richard delta i skype-möte med Åsele på Tingshuset här i Vilhelmina. 

Även Ingela Karlsson och Anna Grönlund från Vilhelmina kommer att delta. 

Det är en ny styrelse för skoterklubben i Åsele. Norge trycker på mycket om detta projekt med Sagavägen. 

Mer information från Richard efter mötet den 4 november. 

 

112. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir Styrelsemöte inför årsmötet torsdag 22 oktober kl 18.00 (nästa vecka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Richard Sjögren 

   Ordförande    


