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170. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

 

 

Suppleant:   Åke Persson 

 

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

  Thomas Sandqvist (suppl.). 

   

   

      

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

 

 

171. Val av justerare  

Utser Kenneth Fjellstedt att justera dagens protokoll. 

    

172. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

173. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

174. Föregående protokoll 2021-04-29 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har pratat med Tony Mannelqvist ordförande i Blaikliden om den skotersladd som 

eventuellt kunde finnas över till Bäsksele men Tony Mannelqvist har meddelat att den ej kommer att säljas 

och att den är i behov av reparation. Det är en gammal sladd. 

Ordförande Kjell Tinderfjäll tänker föreslå Bäsksele att söka bygdemedel eller ur skoterfonden hos Svedea. 

 

Dainaleden: Ordförande Kjell Tinderfjäll kommer nu när skotersäsongen dragit igång ta kontakt med 

Grytsjös förening samt Blaikliden om Dainaleden mot Rödingsjön och Vojmaleden mot Blaikliden. 

Enligt tidigare styrelsemöte föreslå att göra en Övrig led. 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2021-04-29 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

175. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 107 101 kronor och på sparkontot finns 112 602 kronor. 

Nya ekonomirapporter kommer att mailas från Elisabet Jonsson. 
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 Justeras __________ 

 

 

 

 

176. Personalfrågor 

Inga personalfrågor från kansliet idag. 

 

177. Datum för 2021 års Årsmöte 

Hur ska vi kunna börja sälja ledavgifter och lämna ut ledavgiftsblock denna höst då inte något  

pris för ledavgifterna finns bestämt för denna säsong ännu – Årsmötet hösten 2020 blev ju inställt 

pga Corona epidemin? För att kunna sälja och fakturera borde förra säsongens ledavgifter gälla även för 

denna kommande säsong annars kan inget säljas förrän efter årsmötet i november. 

 

Styrelsen beslutar att ledavgifter för kommande säsong 2021/2022 blir enligt tidigare säsong (2020/2021). 

Något beslut har ej kunnat tas av ett årsmöte då årsmötet hösten 2020 blev inställt pga Covid-19.  

Beslut för ledavgifter vid årsmötet i november 2021 blir då för säsongen 2022/2023. 

Datum för årsmötet blir SÖNDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2021 KL. 13.00. 

Plats blir Vilhelmina. Kansliet får kontakta Vilhelmina Skoterklubb för bokning av lokal och fika. 

Ordförande Kjell Tinderfjäll ringer kommunchef Karl-Johan Ottosson samt chef för Utvecklingsenheten 

Ulrika Olsson för inbjudan till årsmötet. Kansliet kan i god tid skicka påminnelse och årsmöteshandlingar via 

mail. 

 

178. Kontakten med Kommun angående Saxnäs 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har pratat med kommunchefen Karl-Johan Ottosson. 

Tar Saxnäs Bygdeförening över pistmaskinen som finns i Saxnäs så tar dom även över de reparations 

kostnader som behövs för pistmaskinen. Problemet är att Saxnäs Bygdeförening inte har några pengar. 

Pistmaskinen har dom ej tagit över ännu pga detta. Det är ovisst vad som blir i Saxnäs nu i höst. 

 

179. Övriga frågor 

Något ledavgiftslotteri i höst? 

Det finns priser kvar sedan förra lotteriet. Kenneth Fjellstedt kan fixa fler priser hos Bilbolaget/Jörgen Sånglöf 

och hos OKQ8 Mikael Mattsson. 

Styrelsen beslutar att ledavgiftslotteri blir av nu i höst och lottas ut vid snöskoterns dag i slutet av oktober. 

Ledavgifter som plockas ut att lottas är från förra säsongen 2020/2021. 

 

Kansliet har köpt in nya ledavgiftsblock inför kommande säsong, färgen är orange. 

Hilex Reklam har tagit fram några färgprover för klisterdekalerna till dessa som Anna-Karin visar. 

Färgen som var mörkast i orange tycker styrelsen passar bäst så då fixar kansliet att beställa den. 

 

Sammanställning över sålda ledavgifter visas av kansliet. Man kan se att Coronan gjort att försäljningarna 

minskat för dom flesta föreningarna. Mest i fjälltrakterna. 

 

180. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 30 SEPTEMBER KL. 18.00 

Styrelsemöte inför årsmötet blir som vanligt i oktober månad. 
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 Justeras __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Kenneth Fjellstedt 

   Ordförande    


