
PROTOKOLL fört vid DIGITALT 
STYRELSEMÖTE  
2022-01-27 
 
 

 

 Justeras __________ 

 

 

 

 

 

 

25. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

 

 

Suppleant:   Erland Jonsson, Daniel Sundqvist 

 

Frånvarande:  Runar Fjällström (ord), Åke Persson (suppl.) Thomas Lindberg (ord) 

  Gert Olofsson (suppl.) 

     

        

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

 

 

26. Val av justerare  

Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll. 

    

27. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

28. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

29. Föregående protokoll 2021-12-16 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2021-12-16 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

30. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 263 555 kronor och på sparkontot finns 114 602 kronor. 

Skötselbidrag och Administrationsbidraget har kommit från Vilhelmina Kommun. 

 

Ekonomirapporter tom 2021-12-31 har mailats ut till styrelsen från Elisabet Jonsson 

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2021-12-31. 

 

31. Personalfrågor 

Anna-Karin vid Kansliet jobbar hemifrån vissa dagar nu under rådande smittspridning av Covid-19. 

Vidarekopplar telefon och informerar ut dom dagar hon är arbetande hemifrån. 
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32. Verksamhetsplan inför Medlemsmötet 

Under rådande smittspridning av Covid-19 är det klokast att flytta fram datum för Medlemsmötet. 

 

Styrelsen beslutar att till nästa styrelsemöte ger styrelsen förslag eller tillägg om något ska ändras på 

nuvarande Verksamhetsplan .Alla bör titta igenom den till nästa möte och  bestämma nytt datum för 

Medlemsmötet. 

 

33. Kontakt med Naturvårdsverket angående Is-passager 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har pratat med Polisen vid Fjällsäkerhetsrådet. 

Det Länsstyrelsen vill är att det ska vara en enhetlig skyltning vid alla is-passager. 

Det är ej ett måste på det förslag dom mailat om. Bara en rekommendation. 

Erland Jonsson tillägger att det ska ALLTID framgå skylten med Överfart sker på egen risk när man ska 

köra över is-passager.  

 

34. Information Skotersverige/Snofed 

Lillan Lakkafjell har deltagit vid ett digitalt informationsmöte med Snofed angående om den digitala 

satsningen som heter Skotersverige.se. 

VBS kan ej gå med utan varje medlemförening måste isåfall gå med för att kunna sälja och marknadföra sina  

leder. Det är en bra sida där det är lätt att sälja och införa information tycker Lillan. 

Diskussionen inom medlemsföreningar i VBS om dagens betalsystem skulle lösas om alla föreningar går med  

i detta. Det kostar i år 900kr/medlem att vara med. Lillan tycker att vid kommande Medlemsmöte försöka få  

alla Medlemsföreningar att gå med i detta Skotersverige.se.  

Kan möjligen VBS betala medlemsavgiften detta år för alla våra medlemsföreningar ur våra sponsorpengar  

som finns? Detta är en jätte viktig fråga och måsta pratas först om vid kommande Medlemsmöte. 

Vid nästa styrelsemöte visar Lillan mera information om Skotersverige.se. 

Det är bra om alla i styrelsen kollar igenom mailet som kom från Snofed om detta innan nästa styrelsemöte. 

 

Styrelsen beslutar att Anna-Karin vid Kansliet och Lillan Lakkafjell skriver ut information om digitala 

satsningen Skotersverige.se till alla medlemsföreningar i VBS. 

 

35. Saxnäs utträde från VBS 

Blankett om utträde från VBS är skickad till Saxnäs Idrotts & Bygdeförening. 

Både ordförande Kjell Tinderfjäll och Runar Fjällström har pratat med Mikael Danielsson i Saxnäs. 

Enligt honom så avvaktar Saxnäs med något utträde. Dom ”testkör” i vinter och resonerar mera till 

sommaren. 

 

Erland Jonsson har varit i kontakt med Saxnäs och pratat om viss hjälp från Marslidens Intr.förening. 

Men om Saxnäs går ur VBS ställer ej Marsliden upp med någon hjälp. 

Det som verkar vara största anledningen till att Saxnäs vill gå ur VBS är vårat betalsystem. 

Dom vill ha enklare ledförsäljning digitalt. 

 

Styrelsen beslutar att Erland Jonsson pratar mera med Mikael Danielsson i Saxnäs. 

VBS behöver även deras mailadress. 

 

36. Övriga frågor 

Inga övriga frågor kom upp vid kvällens styrelsemöte. 

Anna-Karin vid Kansliet överräcker en present till ordförande Kjell Tinderfjäll från VBS styrelse och Kansli då 

han har fyllt 70 år nyligen. 
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37. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 24 FEBRUARI KL. 18.00. 

Daniel Sundqvist i Dikanäs kommer delta digitalt vid mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Richard Sjögren 

   Ordförande    


