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157. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

 

 

Suppleant:   Tomas Sandqvist, Åke Persson 

 

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

   

   

      

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

 

 

158. Val av justerare  

Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll. 

    

159. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

160. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

161. Föregående protokoll 2021-03-09 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2021-03-09 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

162. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 256 587 kronor och på sparkontot finns 99 602 kronor. 

Nya ekonomirapporter kommer att mailas från Elisabet Jonsson. 

 

163. Personalfrågor 

Anna-Karin undrar om semester godkännes likt tidigare år under veckorna 28-32 (12 juli – 15 augusti)? 

 

Styrelsen beslutar att godkänna semester för Anna-Karin under veckorna 28-32 2021. 

 

164. Kontakt med Tony Mannelqvist ang. sladd i Blaikliden 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har ej fått svar från Tony Mannelqvist om Blaiklidens sladdar ännu. 

Frågan står öppen ännu  och ordförande Kjell får återkomma mer om detta. 
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165. Runars kontakt med Saxnäs 

Runar Fjällström har varit i kontakt med Daniel Lindblad i Saxnäs. Vid SIBF:s möte i höstas sade  

både Stefan Dillner och Anders Westlin upp allt sitt engagemang för skoterlederna i Saxnäs. 

Det blev protester i föreningen mot att lägga ner ledskötseln i Saxnäs. 

En grupp tillsattes med Daniel Lindblad som kontaktperson. Det har beslutats i föreningen att fortsätta 

vara medlem i VBS samt att sköta skoterlederna. Stakningen över Kultsjön mot Marsliden har ej varit 

gjord i vinter och Runar vet ej varför. SIBF har ej någon ekonomi just nu. Föreningen skall försöka få fler att 

hjälpa till. Dom kan ej ta ur egen börs. Varken Stefan Dillner Saxnäsgården eller Anders Westlin på 

Mountainlodge säljer några ledavgifter längre. Försöka med att få affären i Saxnäs att sälja istället. 

Pistmaskinen har bara stått och ingen har vågat använda den. Personalbrist och föreningen i Saxnäs är 

rädda för att den ska gå sönder och dom har ej någon ekonomi för att laga den. 

Runar Fjällström tycker att han och ordförande Kjell Tinderfjäll borde prata med Vilhelmina Kommun om  hur 

dom bara kan ”ge bort” en pistmaskin?! Ordförande Kjell säger att han tidigare varit i kontakt med 

Kommunchef Karl-Johan Ottosson som svarat att pistmaskinen nu var lagad och att Saxnäs får låna den hur 

mycket dom vill och behöver. Problemet för Saxnäs är att dom inte har någon med pistmaskinskort. 

 

Styrelsen beslutar att fundera mer till höstens säsong hur det blir med Saxnäs och pistmaskinen och 

ordförande Kjell Tinderfjäll tar kontakt med Vilhelmina Kommun igen för att förklara att Saxnäs har inga 

pengar. 

 

166. Dainaleden – Richard Sjögren 

Richard Sjögren har varit i kontakt med Tony Mannelqvist ordförande för Blaiklidens Byaförening. 

Alla stolpar har plockats bort från Blaikliden upp mot Rödingsjön samt leden är borta från VBS skoterkarta. 

Ingen i VBS styrelse vet varför detta blivit gjort. Leden berör Blaikliden och Grytsjö så detta får dessa två 

föreningar komma överens om. Enligt Tony Mannelqvist kommer Blaiklidens Byaförening att ha möte och då 

ska det tas upp om leden Blaikliden – Rödingsjön samt Blaikliden till Dainaleden via Fatsjön. 

 

Styrelsen beslutar att föreslå att en Övrig Led kan göras, ordförande Kjell Tinderfjäll tar kontakt med 

vederbörande till hösten. 

 

 

167. Diskutera om Årsmötet – när-var-hur? 

Slå ihop årsmöte 2020 + 2021 i November 2021? 

Ekonomiredovisningen är ju klar för 2020 – det årsmöte som skulle varit för 2020. 

Ledavgifterna tas för kommande år vid det ”nya årsmötet” 2021. Huvudsaken är att ledavgifterna är 

fastställda innan säsongen drar igång för 2021. 

Valberedningens förslag inför årsmötet 2020 vad händer med det? 

Dessa förslag har ju ej tagits upp vid något årsmöte ännu. 

 

Styrelsen beslutar att bestämma om tid för årsmötet vid styrelsemötet den 19 augusti. 

Styrelsemöte inför årsmötet måste bli i oktober/november. 

Ordförande Kjell Tinderfjäll kollar upp vad som gäller med Valberedningens förslag för 2020. 
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168. Övriga frågor 

Kansliet Anna-Karin: Mail har kommit från Marslidens Intresseförening med förslag på ledavgifter. 

 

Möte varit i Kittelfjäll angående skoterfrågor i Kittelfjällsområdet. Jenny Berg i Kittelfjäll hade tillkallat om detta 

möte och Ingela Karlsson samt Ulrika Olsson från Vilhelmina Kommun deltog. VBS fick en väldigt sen 

inbjudan som gjorde att ingen hade möjlighet att delta från VBS.  

Ordförande i Kittelfjäll Göran Östman hade talat om att det saknades avtal med markägarna på vissa leder 

kring Kittelfjäll. Det behövdes tydliga överfarter i byn som ska vara väl markerade och en undran hur man kan 

öka finansiering för att hålla god kvalitet på lederna. En ny pistmaskin kommer att behövas framöver. 

Ingela Karlsson har meddelat att ett nytt möte i Kittelfjäll kommer att bli i maj månad och VBS kommer att få 

en inbjudan till detta möte. 

 

Polis Mikael Abramsson har ringt kansliet och varit bekymrad över en hemsida som heter  

Skoterleder.org. Där finns endast Naturreservat utmärkta på kartan – inga förbudsområden finns med. 

Detta gör att skoterförare som varit på väg att bli bötfällda vid förbudsområden har hänvisat till denna sida. 

Denna hemsida är ju inte någon hemsida VBS har ansvar för. Lovat att skriva en notis om detta på våran 

hemsida angående förbudsområden är ej utmärkta på denna karta på hemsidan  Skoterleder.org. 

 

Styrelsen beslutar att: Avtal med markägarna i Kittelfjäll skall föreningen i Kittelfjäll ordna själva. 

Inbjudan till nytt möte i Kittelfjäll önskar VBS att Ingela Karlsson Vilhelmina Kommun meddelar i god tid. 

Förbudsområden m.m. för hemsidan Skoterleder.org kan VBS hänvisa till VBS skoterkarta där 

förbudområden finns med eller Vilhelmina Kommuns hemsida som också är rätt uppdaterade. 

 

169. Nästa möte 

Om inget annat dyker upp blir nästa styrelsemöte TORSDAGEN DEN 19 AUGUSTI. 

Kansliet skickar kallelse innan semestern + sms:ar till styrelsemötet måndag 16 augusti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Richard Sjögren 

   Ordförande    


