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113. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

Lillan Lakkafjell 

 

Suppleant:  Åke Persson, Tomas Sandqvist, Thom Lindberg 

 

Frånvarande:  Johan Danielsson (suppl.) 

   

   

      

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

 

 

114. Val av justerare  

Utser Kenneth Fjellstedt att justera dagens protokoll. 

    

115. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

116. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

117. F.g. protokoll 2020-10-15 

Runar Fjällström har träffat Stefan Dillner i Saxnäs. På söndag denna vecka ska det vara ett möte i Saxnäs 

för deras förening. Förhoppningen är att dom ska sköta lederna fortsättningsvis. 

Besked kommer att lämnas till Runar efter söndagens möte. 

Att lämna VBS kräver uppsägningstid och skall även göras skriftligen. 

Åke Persson kommer med förslag att man även skulle kunna göra en förfrågan om att sköta skoterlederna i 

Saxnäs med Patrik Näslund vid husvagnscampingen i Saxnäs. Något att tänka på framöver. 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2020-10-15 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

118. Inkomna motioner till årsmötet 

Inga motioner finns inlämnade. 

. 

119. Godkännande budget 2020/2021 att delge årsmötet 

 

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2020/2021. 
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120. Förslag på omskrivning av ersättningar från Elisabet Jonsson 

Redovisnings ansvarig Elisabet Jonsson har lämnat in ett förslag på omskrivning av ersättningar inom VBS. 

En förenkling och skattemässig fördel för var och en. 

Att komma ihåg är att under privata maskiner och verktyg är ersättning skattepliktig först efter 1000kr. 

40kr/arbetad timme för ersättning av bruk av privat motorsåg/röjsåg inkl.drivmedel som nyttjas vid ledarbete 

är skrivet att det är skattepliktigt. 

 

Styrelsen beslutar att kolla med Elisabet Jonsson eller  P-O Nilsson om detta stämmer med skattepliktigt först 

efter 1000kr för privata maskiner och 40kr/arbetad timme för ersättning av bruk av privat motorsåg/röjsåg inkl. 

drivmedel. 

 

121. Godkännande av Ersättningar inom VBS och Delegationsordningen 

Styrelsen beslutar att godkänna Ersättningar inom VBS enligt förslag på omskrivning från Elisabet Jonsson 

samt Delegationsordningen. 

 

122. Ev. Uppdrag från f.g. årsmöten att delge årsmötet 

 Utskick av medlemsenkät angående Ledavgifter. Endast 16st av medlemsföreningarna har svarat på 

denna trots påminnelser. Sammanställning av denna skickas ut innan årsmötet nu i november. 

Någon utredningsgrupp angående ledavgifter blev inte av pga ingen anmälan från 

medlemsföreningarna förutom 1st. 

 Bevakat terrängkörningslagen. 

 

123. Övriga styrelseförslag till årsmötet 

Årsmötets förläggande 2021: Styrelsen föreslår: Dikanäs 

Årsavgift 2021/2022:  Styrelsen föreslår: oförändrat 900kr 

 

Ledavgift 2021/2022 1/9-21 – 31/8-22: Styrelsen föreslår: 

Förslag 1: Säsongskort 300kr för alla 

   Förslag 2: Säsongskort 300kr Veckokort 200kr Dagkort 100kr 

   Förslag 3: Stornäs förslag – Säsongskort kommunbo 300kr 

   Säsongskort ej kommunbo 450kr. 

 

Medlemsprovision ledavgift 2021/2022 

1/9-21 – 31/8-22:  Styrelsen föreslår: oförändrat 88% samt 50% provisionsavtal 

 

 

124. Övrig information att delge årsmötet 

 Blomsterdals Jaktklubb vill gå ur VBS 

 Information om Sagaleden 

 

 

125. Fastställande av kallelse och dagordning till årsmötet 

Punkt 24 Lotteri ledavgift får stå kvar. 

 

Styrelsen beslutar att fastställa kallelse och dagordning  till årsmötet 2020. 
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126. Val av mötesordförande till årsmötet 2020 

KG Abramsson har tillfrågats och tackat ja till att ställa upp som mötesordförande till årsmötet 2020. 

 

127. Uppföljning valberedningen inför årsmötet 

Styrelsen beslutar att överlämna Valberedningens Förslag till årsmötet 2020. 

 

128. Övriga frågor 

Ordförande Kjell Tinderfjäll anser att vi borde skriva in i kallelsen till årsmötet regler för Coronan. 

Viktigt att man ej kommer om man inte känner sig frisk bl.a. 

 

Lillan Lakkafjell och kansliet kommer nästa vecka att göra den slutliga sammanställningen av 

medlemsenkäten och maila ut till alla medlemsföreningar. 

 

129. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir Konstituerande Styrelsemöte den 15 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Kenneth Fjellstedt 

   Ordförande    


