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Närvarande:  Blomsterdals Jaktklubb, Dikanäs Skoterklubb, Järvsjöby IF, Klimpfjälls IIF, Latikbergs 

Skoterklubb, Malgomajdalens Skoterklubb, Marslidens Intr.förening, Rönnäs IIF, 
 Meselefors Skoterklubb Snökristallen, Stornäs Skoter & Intr.förening,  
 Vilhelmina Skoterklubb, Vojmådalens Skoterklubb, Kittelfjälls Skoterförening. 
  
 

Totalt 13 medlemmar / 26 personer.  
 
 
För styrelsen deltog Kjell Tinderfjäll, Lillan Lakkafjell, Richard Sjögren, Åke Persson, 
Kenneth Fjellstedt, Tomas Sandqvist. 

 
1. Mötet öppnas 

 
Årsmötet öppnas av ordförande Kjell Tinderfjäll som hälsar deltagarna välkomna till årsmötet. 
   

2. Fråga om kallelsen skett i laga ordning 
 
Årsmötet godkänner kallelsen till årsmötet som skett i laga ordning. 
 

3. Fastställande av röstlängd 
 
Årsmötet fastställer mötets närvarolista, med markerade röstberättigade ombud, som röstlängd samt 
följande röstberättigade från de medlemmar med flera närvarande vid mötet: 
Hans Lönnberg – Vilhelmina Skoterklubb 
Lotta Asplund – Meselefors Skoterklubb Snökristallen 
Tomas Sandqvist – Vojmådalens Skoterklubb 
Göran Östman – Kittelfjälls Skoterförening 
Alf-Gunnar Gebart – Järvsjöby Intresseförening 

 
4. Val av mötesordförande 

 
Årsmötet utser KG Abramsson till mötets ordförande. 
    

5. Val av mötessekreterare 
 
Årsmötet utser Anna-Karin Kanon, VBS till mötets sekreterare. 
 

6. Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll 
 
Årsmötet utser Åke Persson och Lotta Asplund att justera dagens protokoll samt Lillan Lakkafjell 
utses som rösträknare. 
 

7. Fastställande av dagordning 
 
Mötet fastställer dagordningen. 
 

8. Antagande av nya medlemmar  
 
Inga nya medlemmar finns för året.    
 

9. Årsredovisningshandlingar för året 2019/2020 
 
Mötets ordförande KG Abramsson läser upp slutordet sidan 2 i årsredovisningen samt drar 
årsredovisningen rubrikvis.  
 
Årsmötet beslutar att lägga årsredovisning 2019/2020  till handlingarna. 
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10. Revisorernas berättelse för 2019/2020 
 
Alf-Gunnar Gebart revisor för VBS läser upp revisionsberättelsen för 2019/2020 för årsmötet. 
 
Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen för 2019/2020 till handlingarna. 
 

11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 2019/2020 
 
Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för det gångna året 2019/2020 samt att 
vinsten disposioneras enligt Styrelsens Förslag. 

 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 2019/2020 

 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 2019/2020. 

 
 
13. Årsredovisningshandlingar för året 2020/2021 

 
Mötets ordförande KG Abramsson läser upp slutordet sidan 2 i årsredovisningen samt drar 
årsredovisningen rubrikvis. 
 
Göran Östman: Punkten marknadsföring i årsredovisningen – har VBS styrelse någon plan? 
Kjell Tinderfjäll Ordf. VBS: Öka ledavgiftsförsäljningen genom att besöka skoterförsäljarna och 
skoteruthyrarna är planen framöver. 
Lillan Lakkafjell: VBS annonserar samt har ledavgiftslotteri vid Snöskoterns Dag. 
Göran Östman: I fjällbyarna fungerar det ej med att gå runt och knacka dörr det är alldeles för många 
stugägare att besöka tex i Kittelfjäll. Kittelfjäll Skoterförening gör utskick men trots detta är det bara ca 
40% som betalar ledavgift, trots att det finns så många skotrar. Få upp betalviljan måste ske! 
Lotta Asplund: Dom som hyr ut skotrar borde lägga ut en ledavgift på varje skoteruthyrning. 
Kjell Tinderfjäll Ordf.VBS: VBS ska diskutera med de lokala skoteruthyrarna i Vilhelmina framöver. 
Lillan Lakkafjell: VBS styrelse kommer att skicka ut kallelse till Medlemsmöte efter jul och där är ett 
bra forum för att diskutera om detta. 
Göran Östman: Att det är en frivillig ledavgift är problemet. Folk vill inte betala. 
Dominik Keller: Förstår verkligen folk vad dom betalar till? Tror inte man förstår meningen med att 
betala ledavgift. 
Mötets ordförande KG Abramsson: Medlems- och diskussionsmöte kommer att bli enligt VBS 
styrelse. 
Göran Östman: Kommunens hemsida borde skriva om skoterlederna och ledavgifterna. 
Karl-Johan Ottosson Vilhelmina Kommun: Det är många föreningar i Vilhelmina kommun och det går 
ej att släppa in alla på kommunens hemsida. Att få till ett bra Medlemsmöte blir viktigt och att där 
diskutera marknadsföring m.m. 
Ulrica Olsson Utvecklingsenheten: VBS och skoter kommer att komma på Vilhelmina Kommuns 
hemsida framöver. 
Jan Orädd: Viktigt att skoterhandlare och skoteruthyrare säljer ledavgifter. 
 
Årsmötet beslutar att lägga årsredovisning 2020/2021 till handlingarna. 

 
 

14. Revisorernas berättelse för 2020/2021 
 
Alf-Gunnar Gebart revisor för VBS läser upp revisionsberättelsen för årsmötet. 
 
Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen för 2020/2021 till handlingarna. 

 
 
15. Fastställande av resultat- och balansräkning sam disposition av årets resultat 2020/2021  
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Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för det gångna året 2019/2020 samt att 
vinsten disposioneras enligt Styrelsens Förslag. 
 
 

 
16. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 2020/2021 

 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 2020/2021. 
 

 
17. Inlämnade motioner 

 
Inga motioner finns inlämnade. 

 
18. Fastställande av Verksamhetsplan 

 
Göran Östman: Punkt 3 i Verksamhetsplanen – Tekniska lösningar, vad tänker VBS där? 
Lotta Asplund: Det finns en app som heter ”Cardskipper”. Där kan man titta på tekniska lösningar. 
Mötets ordf.KG Abramsson: Verksamhetsplanen beslutas för sig. 
Lillan Lakkafjell: Vid kommande Medlemsmöte är det bästa att ta upp om 
ledavgiftsförsäljningssystemet som en punkt. 
 
Årsmötet beslutar att Verksamhetsplan för 2021/2022 fastställes. 
 

19. Fastställande av ledavgift och provision säsong 2022/2023 för tiden 1/9-22 – 31/8-23 
 
Lillan Lakkafjell: Styrelsens förslag till ledavgifter kommer utifrån den medlemsenkät som skickats ut 
tidigare till VBS medlemsföreningar. 
Göran Östman: Kittelfjälls förslag är 350kr säsongskort, 250kr veckokort och 100kr dagkort. 
Karl-Johan Ottosson Vilhelmina Kommun: Vilhelmina ligger lågt med ledavgifterna  jämfört med andra 
kommuner. 
Krister Rönnberg: Jag bor i Sundsvall men är i Strömnäs väldigt ofta och lägger ner mycket jobb på 
skoterlederna där mer än många ortsbor. Olika avgifter och högre avgift för ej kommunbo är fel. 
Karl-Johan Ottosson Vilhelmina Kommun: Det är viktigt att öka antal sålda Ledavgifter! 
Göran Östman: Gör egna avgifter för Kittelfjäll-Klimpfjäll och Saxnäs och dom små föreningarna i 
låglandet egna. 
Åke Persson: Tycker det ska vara samma avgifter för alla medlemsföreningar! 
Krister Rönnberg: Höj avgifterna till 400kr för alla. 
Göran Östman: Höjer vi ledavgifterna för mycket betalar färre. 
Ulrica Olsson Utv.enheten: Många skoteråkare bor vid kusten. Jobba mer med Facebook om 
annonsering. Ta upp detta vid kommande Medlemsmöte är ett förslag. 
Tommy Björeqvist: Face to Face gör det lättare att sälja. Ett brevutskick kan lätt kastas. Få fler att 
engagera sig behövs. 
Jan Orädd: 3 ledavgifter borde det vara: Ett säsongskort överlag, ett veckokort och ett dagkort. 
Hans Lönnberg: Tycker att förslag från Göran Östman och Kittelfjäll är bra: 
Säsongskort 350kr, Veckokort 250kr och Dagkort 100kr. 
Lillan Lakkafjell: Styrelsen här lämnat förslag på ledavgifter nu får medlemmarna rösta. 
 
Mötets ordförande KG Abramsson ber om röstning för ledavgifterna: 
3 förslag gäller: Förslag 1 - Säsongskort 300kr för alla 
  Förslag 2 – Enligt Göran Östmans förslag: 
  Säsongskort 350kr, Veckokort 250kr, Dagkort 100kr 
  Förslag 3 -  Säsongskort kommunbo 250kr, Säsongskort ej kommunbo 500kr, 
  Dagkort 100kr.  
 
Årsmötet beslutar att Ledavgifter för säsong 2022/2023 blir enligt Göran Östmans förslag 2: 
Säsongskort 350kr, Veckokort 250kr och Dagkort 100kr. 
 

20. Fastställande av årsavgift 
Styrelsens förslag är oförändrad årsavgift 900kr. 
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Årsmötet beslutar att årsavgift till VBS blir oförändrad 900kr. 
 

21. Fastställande av budget 
 
Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen budget för 2021/2022. 

 
22. Val av ordförande 

Valberedningens förslag läses upp av Daniel Sundqvist från Valberedningen för VBS: 
Förslag till ordförande är Kjell Tinderfjäll. 
 
Årsmötet beslutar att utse Kjell Tinderfjäll till ordförande för VBS för 1 år. 
 

23. Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag är: de som skulle valts förra året väljs nu för 1 år och förslaget är: 
Runar Fjällström och Lillan Lakkafjell. 
Förslag för 2 år: Richard Sjögren och Thomas Lindberg. 
 
Årsmötet beslutar att utse styrelse ledamöter för 1 år: Runar Fjällström och Lillan Lakkafjell och 
styrelseledamöter för 2 år: Richard Sjögren och Thomas Lindberg. 

 
24. Val av styrelsesuppleanter 

Valberedningens förslag är: de som skulle valts förra året väljs nu för 1 år och förslaget är: 
Daniel Sundqvist och Gert Olofsson. 
Förslag för 2 år: Åke Persson och Erland Jonsson. 
  
Årsmötet beslutar att utse Styrelse suppleanter för 1 år: Daniel Sundqvist och Gert Olofsson och  
Styrelsesuppleanter för 2 år: Åke Persson och Erland Jonsson. 
 

25. Val av revisorer jämte suppleanter 
Valberedningens förslag är: Revisorer för 1 år:  P-O Nilsson och Berndt Karlsson. 
Revisor suppleanter för 1 år: Kerstin Edlund och Bo Edlund. 
 
Årsmötet beslutar att utse Revisorer för 1år: P-O Nilsson och Berndt Karlsson samt  
Revisor suppleanter för 1 år: Kerstin Edlund och Bo Edlund. 
 

26. Val av valberedning 
Styrelsens Förslag till valberedning för 2022 är: 
Klimpfjälls IIF, Meselefors Skoterklubb Snökristallen och Latikbergs Skoterklubb. 
Klimpfjälls IIF är sammankallande. 
 
Årsmötet beslutar att nästa års valberedning är Klimpfjälls IIF, Meselefors Skoterklubb Snökristallen 
och Latikbergs Skoterklubb där Klimpfjälls IIF är sammankallande och att meddelande om vilken 
ledamot som företräder medlemmen och därmed skall ingå i valberedningen lämnas in senast 
31 januari 2022. 
 

27. Information att delge årsmötet 
Kjell Tinderfjäll Ordf.VBS uppmanar att det är viktigt med uppslutning till kommande Medlemsmöte. 
 
Information från Snofed angående terrängkörningslagen ligger lågt, ingen ny information sedan 2 år 
tillbaka. 
 
Årsmötet noterar 
att  ansökan om skötselbidrag från medlemmarna skall inlämnas senast 2 maj 2022 
att en påminnelse utgår under maj månad 
att utebliven ansökan senast 1 juni medför att medlemmens skötselbidrag tillfaller VBS 
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28. Lotteri på ledavgift 
Ska vi fortsätta med lotteri på ledavgifterna? 
Åke Persson: Behålla lotteriet, många uppskattar det. 
 
Årsmötet beslutar att lotteri på ledavgifterna ska fortsätta. 
 
 

29. Årsmötets förläggande hösten 2022 
Styrelsens Förslag till nästa årsmöte är i Malgovik. 
 
Årsmötet beslutar att årsmötet 2022 skall hållas i Malgovik. 
 

30. Övriga frågor 
Göran Östman: Kan VBS ändra i stadgarna om räkenskapsåret? 
Årsmötet bör läggas tidigare än i november. 
Mötets ordförande KG Abramsson: Om räkenskapsåret skall ändras måste det stå på årsmötets 
dagordning. Därför kan detta ej beslutas idag det måste isåfall bli nästa år istället. 
Lämna in om detta på en motion eller vid Styrelsens Förslag. Ska finnas i kallelse och vid dagordning 
för årsmötet. 
 

31. Mötet avslutas 
 
Mötets ordförande KG Abramsson tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet. 

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet    Mötesordförande 

 
 
 
Anna-Karin Kanon   KG Abramsson 
 
 
 
 
 
 
 

Justeras    Justeras 
 
    
 
Åke Persson    Lotta Asplund 
 
 


