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14. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

Ordinarie:   Kjell Tinderfjäll (ordf),  Lillan Lakkafjell, Richard Sjögren, Thomas Lindberg 

 

 

Suppleant:   Erland Jonsson, Gert Olofsson 

 

Frånvarande:  Runar Fjällström (ord), Åke Persson (suppl.) Daniel Sundqvist (suppl.) 

     

        

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

 

 

15. Val av justerare  

Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll. 

    

16. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

17. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

18. Föregående protokoll 2021-11-21 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2021-11-21 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

19. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 61 377 kronor och på sparkontot finns 114 602 kronor. 

Ekonomirapporter kommer att skickas från Elisabet Jonsson efter årsskiftet. 

 

20. Personalfrågor 

Kansliet vill ta julledigt från 20/12-21 tom 5/1-22 med undantag för månd-tisd 20-21/12-21 och  

månd –tisd 27-28/12-21 då kansliet jobbar hemifrån. 

 

Styrelsen beslutar att godta om önskad julledigt  för kansliet för tiden 20/12-21 tom 5/1-22. 

 

21. Besluta om datum för Medlemsmöte och Verksamhetsplan 

Ordförande Kjell Tinderfjäll anser att det bör göras ett underlag för Verksamhetsplanen till det kommande 

Medlemsmötet innan vi skickar ut kallelsen. Lillan Lakkafjell berättar att hon börjat göra en presentation till 

mötet. Sedan blir det att be medlemsföreningarna att vara delaktiga i Verksamhetplanen. Även göra det 

möjligt att delta digitalt vid Medlemsmötet. 
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Forts. punkt 21 Besluta om datum för Medlemsmöte och Verksamhetsplan 

 

När ska Verksamhetsplanen göras?  

 

Styrelsen beslutar att göra Verksamhetsplanen till kommande Medlemsmöte klar vid nästa styrelsemöte och 

utgå från den befintliga Verksamhetsplanen som finns. Maila ut Verksamhetsplanen till styrelsen innan nästa 

styrelsemöte. När styrelsen gjort den klar maila ut den till alla medlemsföreningar och även datum för 

Medlemsmötet. 

 

Gert Olofsson tycker att det ska vara flera Medlemsmöten och inte för långt mellan varje möte. 

 

Styrelsen beslutar att datum för första Medlemsmötet blir den 10 februari 2022 kl. 18.00. 

Boka lokal på Vilhelmina Folkets Hus, exempelvis lokal 1 där många ryms. 

Sätta ett stop-datum för anmälan till Medlemsmötet – 1 februari -22. 

 

22. Info om mötet med Karl-Johan Ottosson och Ulrica Olsson Vmina Kommun 

Ordförande Kjell Tinderfjäll, Lillan Lakkafjell och Anna-Karin vid Kansliet har deltagit vid ett möte med  

Kommunchef Karl-Johan Ottosson och Ulrica Olsson Utvecklingsenheten. 

Karl-Johan Ottosson berättade att han fått många samtal av VBS medlemsklubbar. Klubbarna måste få 

känna sig delaktiga i VBS. Karl-Johan och Ulrica kommer att göra allt dom kan för att försvara det kommunala 

bidraget till VBS. VBS Verksamhetsplan borde göras tillsammans med medlemmarna anser Karl-Johan. 

Viktigt att prata visioner och driva klubbarnas frågor. 

 

Skyltning kommunala leder vid Vårförbudet: 

Länsstyrelsen jobbar för att lägga ut skyltningen till berörda skoterklubbar inom VBS. 

Enligt Ulrica Olsson är det inte så många skyltar det handlar om. 

 

Ulrica Olsson tyckte att VBS borde bli bättre på att använda Facebook och annonsera därigenom. 

 

Avtalet mellan VBS och Vilhelmina Kommun bör tittas igenom då det är många år sedan det skrevs. 

Lillan Lakkafjell har börjat kolla upp det. 

 

Ordna ett Medlemsmöte är viktigt anser Karl-Johan och Ulrica. 

Gert Olofsson tycker det är bra om vi har en långsiktig planering för att säkerställa att VBS får behålla sina 

bidrag från Kommunen. 

 

 

23. Övriga frågor 

Richard Sjögren undrar över mailet angående is-passager: 

Naturvårdsverket tycker det ska vara en enhetlig skyltning över is-passager och 

skylta med Avvik ej från leden anser dom. Det borde vara både den skylten om Avvik ej från leden +  

Annan Fara skylt med texten Överfart sker på egen risk anser VBS styrelse. 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell Tinderfjäll ringer Naturvårdsverket om skyltning vid is-passager. 

 

Mail kommit från Vilhelmina Kommun med inbjudan till work-shop om avfallshantering. 

Ingen från VBS kommer att närvara. 
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Forts. punkt 23 Övriga Frågor 

 

Daniel Lindblad, Saxnäs har mailat till VBS och vill begära urträde från VBS för  

Saxnäs Idrotts & Bygdeförening. 

Erland Jonsson berättar att det är på gång med ledunderhåll i Saxnäs, dom vill samarbeta med 

Marsliden vilka har lovat att ställa upp. 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell Tinderfjäll kontaktar Kommunchef Karl-Johan Ottosson angående 

Saxnäs önskan om urträde från VBS samt ringer Mikael Danielsson i Saxnäs för att kolla vilka nya personer  

som vill ta över ledunderhållet i Saxnäs. 

 

 

24. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir blir TORSDAGEN DEN 27 JANUARI KL. 18.00 Folkets Hus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Richard Sjögren 

   Ordförande    


