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Öppnande av Medlemsmötet för VBS: 

 

 VBS Ordförande Kjell Tinderfjäll hälsar alla välkomna och överlämnar till mötets ordförande  

Lillan Lakkafjell som visar presentationen inför kvällens möte. Närvarande från VBS styrelse presenterar sig 

inför deltagarna även VBS Kansliet och representanter från Vilhelmina Kommun. 

 

 Lillan Lakkafjell överlämnar ordet till Mikael Johansson Verksamhetsansvarig från Snofed som deltar digitalt. 

 Han tackar för att ha fått inbjudan till Medlemsmötet. Mikael presenterar information om projektet  

Skotersverige. 

 

 Ett projekt som är till för att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Man vill nå skoteråkarna och skoterägarna. Få en 

långsiktig skoteråkning. Även bli en marknadskanal för partners. Det handlar om att marknadsföra – inspirera, 

man ska kunna använda app m.m. för att kunna få reda på vilka föreningar som finns och skaffa medlemskap 

hos. 

 

 Funktioner som finns just nu är bl.a.: 

 Presentera skoterlederna 

 Köpa ledkartor digitalt 

 Köpa och hämta ut ledbevis, kontrollera reg.nr 

 Preparera och presentera 

 Hantera rapporter från besökare och personal 

 Hantera sponsorer och event 

 Lägga in varningar 

 Lägga in zoner för friåkning m.m. 

 

 Beståndsdelar: 

 BACKOFFICE – Assist – personal app, Publik app, Publik webb. 

 

 Vilka digitala funktioner skulle ni vara intresserad av undrar Mikael Johansson? 

 Utgå från egna lokala förutsättningar. 

 

 Mikael visar digitalt en filmsnutt ur plattformen. Det ska vara ett system som gör det lättare för föreningar. 

 En enklare länk att titta på kommer att skickas ut av Mikael.  

 Under 40% av skoteråkarna är med i en förening. Viktigt att få med alla som driver och sköter skoterlederna 

även om man inte tillhör någon förening. Snofed kan hjälpa till om man behöver IT-hjälp med att komma 

igång. Det hela heter SKOTERSVERIGE.NU. 

 VBS förmedlar länk till Backoffice när den kommer från Snofed. 

 Mona Edholm / Kittelfjäll undrar när det är igång? Mikael svarar att det är igång redan idag. Systemet kan 

användas nu. 110st medlemmar inte alla är anslutna till detta ännu. 

 Avgift? Finns exempel på avgifter på Skotersverige.se. Prova på finns för 995kr. Sedan kostar det  

 ca 2500 – 3000kr / år. På sikt ska det inte behöva kosta något. 

 

 Mikael Johansson föreslår att VBS sätter ihop ett gäng som kan vara talespersoner och prata igenom med 

Mikael på Snofed mera om projektet.  
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 Mötes ordförande Lillan Lakkafjell avslutar om den digitala projektet Skotersverige och meddelar att VBS 

skickar ut all information som kommer till oss. 

        

        

 

Ingela Karlsson Utvecklingsenheten Vilhelmina Kommun: 

 

Det har varit några möten angående Sagaleden. Man jobbar med utveckling för Vilhelmina Kommun. Kommer 

att kalla till ett nytt möte för mer diskussion om ledsträckningen. 

 

Richard Sjögren: Invigning av Sagaleden är tänkt att bli av om 1 år. En ledsträckning på totalt 75 mil. 

Mer diskussion om ledsträckning blir. Förslag finns framtagit. Kunna använda våra svenska stolpar och kryss? 

 

Karl-Johan Ottosson:  Projektet Sagagleden började allt med markägarbevisen. Vilhelmina har goda 

markägarbevis. 

  

  

PUNKT 3 I VERKSAMHETSPLANEN FÖR VBS: 

 

Mötes ordförande Lillan Lakkafjell: Vår vision – vad kan VBS göra och vad kan medlemmarna göra? 

VBS styrelse tycker att det vore bra med 2 Medlemsmöten/år. Kunna diskutera m.m.  

Ordet är fritt! 

 

Göran Östman: Nr1: Sagaleden – Föreningar efter tilltänkta sträckningen är ej tillfrågade. 

Varken Dikanäs eller Kittelfjäll har varit inblandade. 

Nr 2: Hur ska detta finansieras? Hur drabbas man som Förening? 

 

Ingela Karlsson svarar att det ska tas en vända till med alla berörda skoterklubbar för att diskutera 

ledsträckningen. 

 

Karl-Johan Ottosson: Vilhelmina Kommun har då inte budgeterat för några pengar till Sagaleden. 

 

Göran Östman: tolkar det som att respektive kommun ska stå för sin del. 

 

Daniel Sundqvist: Ett EU-projekt handlar det om + samarbete med kommunerna. 

Daniel tror inte att det blir någon större ekonomi för varje förening än vad det är idag. 

 

Mötes ordförande Lillan Lakkafjell återgår till punkt 3 Verksamhetsplanen: 

 

Hur tänker ni föreningar? Vad kan VBS göra? 

 

Några synpunkter kommer upp: 

 Lägg ledavgifter på skoteruthyrarna (Finns en förening som idag fakturerar skoteruthyrarna i sitt 

område). 

 Problemet ligger på betalningsviljan hos skoteråkarna. Bara 30% betalar ledavgift i Kittelfjäll. Mycket 

beror nog på att det är en frivillig avgift. 

 Göra ett mål på 50% försäljning av ledavgift nästa säsong? Kan Skotersverige vara en lösning? 

 Tror inte på denna lösning (Skotersverige). Problemet ligger inte i tekniken. Det ligger i 

betalningsviljan. 
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Medlemsmötet ger Medlemsföreningarna en läxa: Styrelsen för VBS vill ha förslag på varför folk inte 

betalar Ledavgift och vad kan vi göra? 

 

 

 Skoterutredningen som ska göras – vad händer med den? Ingenting har hörts om den 

 

Karl-Johan Ottosson: Utredningen är ”pausad”. 

 

 Utifrån skoterutredningen – 95% av skotrarna är registrerade efter kusten. Hur ska föreningarna få 

sina pengar? 

 Hur har Vilhelmina Kommun möjlighet att få fler att betala Lebevis? I Norge är det ett måste. 

 

Karl-Johan Ottosson: Statlig mark kan Länsstyrelsen ta beslut om avgift. 

Kommunen har ej kraft att lägga förbud på annans mark.  

 

 Tekniska lösningar. Hur ska föreningen få pengar från app i Skotersverige? 

 

Mötesordförande Lillan Lakkafjell: Alla föreningar har sin egen sida. Man löser avgift på sin förenings 

sida. 

 

 29st föreningar – lätt att trycka på fel förening! 

 

 

 

SAMARBETE SPONSRING: 

 

Mötes ordförande Lillan Lakkafjell: Vad ska VBS göra med sina sponsorpengar som kan gynna alla? 

Förslag önskas!  

Använda till marknadsföring för att betala Ledavgift? 

Betala 1 års medlemskap för alla medlemsföreningar i VBS i Skotersverige? 

 

Ulrica Olsson: Vilhelmina Kommun kan stå för information men VBS och föreningarna ska stå för budskapet. 

Kommunen vill ej göra egna budskap och kan ej heller kräva att man betalar Ledavgift. 

Mer tydlig information. 

 

Karl-Johan Ottosson: Sätta ut tydliga budskap på skyltar efter lederna är ett förslag. 

 

 Trycka upp gemensamma skyltar vid lederna för budskap om ledavgifter? 

 Använda sponsring till en hård kampanj om Ledavgifter. 

 Medlemsmötet vill ge VBS styrelse i uppdrag att undersöka hur en ”paraply-historia” ska funka i 

Skotersverige. 

 Sponsorskyltar hos VBS – kolla vilka som ska ha sina skyltar kvar efter leden. 

(Hasse Lönnberg Vilhelmina Skoterklubb kollar upp detta med hjälp av förteckning av sponsorer för 

VBS av Kansliet). 
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PUNKT 7 I VERKSAMHETSPLANEN FÖR VBS: 

 

 Någon form av plattform att lämna idéer vid VBS hemsida. Eller någon annan lösning? 

 Medlemsmöte 2ggr/år räcker tycker Medlemsmötet. Ett ”efter-säsong” möte + upptaktsmöte inför hösten. 

 Byta verksamhetsår önskas av en av Medlemsföreningarna.  Vi måste effektivisera verksamheten. 

Kalla till extra årsmöte i juli – ett telefonmöte (med bara en årsmötes punkt) behövs bara för att ändra i 

VBS stadgar om nytt verksamhetsår. Alldeles för sent att ha årsmöte i november månad med att 

bestämma ledavgifter. 

 

KOMMANDE SKOTERSÄSONGS LEDAVGIFTER BESTÄMS VID ÅRSMÖTET  

KOLLA I VBS STADGAR FÅR STYRELSEN GÖRA ANGÅENDE DETTA. 

 

VBS styrelse vill att Göran Östman/Kittelfjälls Skoterförening lämnar in en skriftligt förslag till styrelsen för VBS om  

önskad ändring av räkenskapsår. 

 

 Hur ska man som förening komma åt bidrag som gäller för över 1,5 miljon? 

Söka vars? Hjälp önskas. 

 

Karl-Johan Ottosson: Till drift eller vad? Frågan är svår att svara på. 

 

 Ordna en föreläsning, en informationsträff om var man kan söka bidragspengar. 

 

Ulrica Olsson: Nya EU-pengar inväntas, ny programperiod. Finns inte mycket att söka just nu. 

Utvecklingsenheten vid Kommun kan hjälpa till att informera om vars man kan söka bidragspengar. 

 

 Olika färgade ledavgiftsblock för olika ledavgifter önskar Kittelfjälls Skoterförening. 

 

Mötes ordförande Lillan Lakkafjell avrundar kvällens Medlemsmöte och ber föreningarna att gärna skicka  in  

förslag om föreläsare vid nästa Medlemsmöten. 

 

NÄSTA MEDLEMSMÖTE: 

 

VBS STYRELSE SKICKAR UT FÖRSLAG PÅ NÄSTA MEDLEMSMÖTE INNAN HÖSTSÄSONGEN. 

 

 

Tack för ett trevligt och intressant Medlemsmöte! 

 

 

 

 

 

Vid anteckningarna:  

 

  

 

  _______   

Anna-Karin Kanon / VBS Kansliet   


