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181. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

Lillan Lakkafjell 

 

 

Suppleant:   Åke Persson, Thomas Sandqvist 

 

Frånvarande:  Thomas Lindberg (suppl.) 

     

   

      

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

 

 

182. Val av justerare  

Utser Lillan Lakkafjell att justera dagens protokoll. 

    

183. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

184. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

185. Föregående protokoll 2021-08-26 

Att lämna förslag på ledavgifter inför årsmötet för säsongen 2022/2023 görs vid nästa styrelsemöte som blir 

Styrelsemöte inför årsmötet.  

Annonsera om ledavgiftslotteriet vid Snöskoterns Dag som är lördagen den 30 oktober. 

Richard Sjögren kollar om han och Åke Persson kan vara hos Appelqvists Motor och köra lotteriet där. 

Kansliet fixar lådan med alla ledavgifterna som skall vara med i lotteriet. 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2021-08-26 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

186. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 88 000 kronor och på sparkontot finns 112 602 kronor. 

Ekonomirapporter och budget kommer skickas från Elisabet Jonsson när hon gjort bokslutet  klart senast 

den 11 oktober. 

 

 

 

 



PROTOKOLL fört vid  
STYRELSEMÖTE Folkets Hus Lokal 8 
2021-09-30 
 
 

 

 Justeras __________ 

 

 

 

187. Personalfrågor 

Inga personalfrågor från kansliet idag. 

 

188. Årsavgift medlemmar hösten 2021 

Kansliet undrar om årsavgiften på 900kr / medlemsförening fortfarande gäller? 

 

Styrelsen beslutar att årsavgift för medlemsföreningarna skall vara oförändrad på 900kr för år 2021. 

 

189. Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2020/2021 

Styrelsen beslutar att godkänna den verksamhetsberättelse som är skriven för 2020/2021. 

 

190. Kittelfjäll 

Digitalt möte har varit med Kittelfjälls Skoterförening, Utv.enheten Vilhelmina Kommun och VBS. 

För VBS deltog ordförande Kjell Tinderfjäll samt kansliet Anna-Karin och vid Utv.enheten deltog 

Ulrika Olsson samt Ingela Karlsson. För Kittelfjäll deltog Göran Östman samt Gunnevi Näslund. 

Många frågor kom upp från Kittelfjäll till VBS och därför fick Ulrika Olsson och Ingela Karlsson inbjudan att 

delta digitalt vid kvällens styrelsemöte under punkten Kittelfjäll. 

 

AVTALET MELLAN VBS OCH VILHELMINA KOMMUN: 

Ulrika Olsson: Detta avtal är sedan 2013. Avtalet gäller 3 år i taget och det innebär att avtalet just nu gäller 

tom år 2024. Vilhelmina Kommun och VBS bör sätta sig tillsammans och se över avtalet framöver. 

 

MARKÄGARAVTAL KITTELFJÄLL: 

Ulrika Olsson: Kittelfjälls Skoterförening klarar ej av att hantera sina markägaravtal själva. Det är för stort 

arbete för dom.  

Runar Fjällström: Avtalen är en angelägenhet för Kittelfjäll. Det är mellan föreningen (Kittelfjäll Skoterförening) 

och markägaren som gäller.  VBS gäller det ej för. Blankett för Nyttjanderättsavtal finns att få hos VBS. 

Åke Persson: Varje medlemsförening måste uppdatera sina avtal vid tex nya markägare.  

Kittelfjälls Skoterförening borde samla markägare till ett möte. De markägare som i dagsläget ej vill teckna 

något avtal kanske ändrar uppfattning om god kommunikation gäller. Vara ödmjuk är viktigt. 

Richard Sjögren:  Hur många markägare är det som det handlar om? Kittelfjäll måste göra en ritning över 

marken där skoterleden skall gå för att sedan kunna göra sina markägaravtal. 

 

VBS-kansliet mailar Nyttjanderättsavtalet som finns till Ulrika Olsson och Ingela Karlsson. 

Avtalet mellan Vilhelmina Kommun och VBS där det står om bla administrera i enlighet av Kommunen 

beslutade normer och även om Kontrollprogram mailar VBS-kansliet de bilagor som finns till avtalet till Ulrika 

Olsson. 

 

GÖRAN ÖSTMANS UNDRAN ÖVER ATT INFÖRA BETALLEDER: 

Göran Östman undrar om man kunde införa betalleder såsom i Dalarna? Innebär att man får böter om man ej 

betalar sin avgift. 

Runar Fjällström: För att införa betalleder måste ett regleringsområde göras. Detta görs av Länsstyrelsen. 

Det pågår en utredning för terrängkörningslagen. Det är Snofed och Transportstyrelsen som står bakom den. 

Där vill man göra betalleder och införa skatt på snöskotrar. Pengar får då sökas ur en fond till 

skoterklubbarna som sköter underhållet. 

Ulrika Olsson och Ingela Karlsson kommer att delta vid ett möte med Snöskoterrådet framöver. 
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 GUNNEVI NÄSLUNDS FRÅGA OM NYTT BOKFÖRINGSÅR FÖR VBS: 

 Gunnevi anser att VBS borde göra om sitt bokföringsår så att det ej slutar i augusti månad. 

 Detta för att kunna ha årsmöten tidigare på året än i november månad tycker hon och Göran Östman. 

 VBS-styrelse: Då vårat bokföringsår finns inskriven i VBS stadgar så måste ändring bestämmas vid ett 

årsmöte. Kansliet har även frågat redovisningsansvarig hos VBS Elisabet Jonsson som också instämmer i 

detta. 

 

 GÖRAN ÖSTMAN VILL GÖRA EGET LEDAVGIFTSSYSTEM FÖR KITTELFJÄLL: 

 Kan Kittelfjäll köra sitt eget race när det gäller kommande säsong 2021/2022 ledavgifter undrar Göran? 

 Vill ha ett system med 3 olika färger för 3 olika avgifter. Måste Kittelfjäll betala själva för att göra detta system? 

 

Styrelsen beslutar att ej godkänna att Kittelfjälls Skoterförening gör ett eget ledavgiftssystem. 

 Ledavgifter bestäms vid årsmötet och skall gälla lika för alla medlemsföreningar.  Att göra egna ledavgifter 

fungerar inte. Därmed betalar VBS ej för att göra något eget ledavgiftssystem. 

 

FÖRBUDSOMRÅDEN VID MAJFÖRBUDET: 

Ulrika Olsson: Länsstyrelsen har slutat sätta upp skoterförbuds-skyltar på våren vid renflyttningen 

(Majförbudet). 

Hur löses det? VBS bör ta tag i det och lösa detta. 

Runar Fjällström: Detta gäller ju enbart på statens marker. Annars är det den närmsta skoterföreningen för 

området som detta gäller för. Vem ska stå för kostnaderna? 

Ingela Karlsson: Vill att VBS hjälper till och meddelar dom skoterklubbar som berörs av förbudsområdena. 

Ulrika Olsson: Förbuden gäller för Blaikfjället-Gardfjället och Gitsfjället. Kan Vilhelmina Kommun och VBS 

samordna detta? Utvecklingsenheten meddelar VBS förbudsområdena under april/maj månad. 

VBS brukar sedan vidarebefordra till alla medlemsföreningarna detta. 

Richard Sjögren: Detta måste tas upp vid årsmötet. Samerna borde skylta själva kan man tycka. 

Hur gör Dorotea? Ulrika Olsson tror skoterklubbarna fixar detta själva. 

Kenneth Fjellstedt: Vem ska ställa upp ideellt och göra detta arbete? 

Lillan Lakkafjell: Förmedla informationen till VBS-medlemmarna går bra men vi kan ju ej tvinga någon 

medlemsförening att göra detta. 

 

Styrelsen beslutar att ställa frågan om skyltning vid majförbudet till årsmötet nu i november. 

Ta upp som en punkt vid dagordningen till årsmötet. 

 

 

191. Övriga frågor 

Valberedningen har inkommit med Valberedningens förslag. De poster som saknas förslag på är: 

1st suppleant för 1 år (tom 2022) samt 1st revisor för 1 år (tom 2022). 

 

Styrelsen beslutar att meddela nuvarande Valberedning att försöka fixa förslag på 1st suppleant för 1 år och  

förslag på en revisor för 1 år. Kansliet meddelar Daniel Sundqvist Dikanäs Skoterklubb. 

Ge tips att kolla om någon är intresserad från Malgomajdalens Skoterklubb. 

 

KG Abramsson har meddelat VBS att han ställer upp som mötesordförande vid årsmötet nu i november. 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har lämnat inbjudan till årsmötet till Karl-Johan Ottosson och Ulrika Olsson. 

 

Sponsring till Flexbert: Ordförande Kjell Tinderfjäll undrar om VBS skall sponsra kampanjen för reflexer till  

Flexbert likt tidigare år? Kostnaden är 1200kr + moms. 

 

Styrelsen beslutar att sponsra Flexbert till kampanjen för reflexer med 1200kr + moms. 
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192. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir Styrelsemöte inför årsmötet. 

Mötet blir TORSDAGEN DEN 21 OKTOBER KL. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Lillan Lakkafjell 

   Ordförande    


