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51. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

 

 

Suppleant:   Gert Olofsson, Erland Jonsson, Åke Persson, Daniel Sundqvist 

 

Frånvarande:  Thom Lindberg (ord) 

   

Övriga:  Anna-Karin Kanon (tjm.) 

     

        

 

 

52. Val av justerare samt mötets sekreterare  

Utser Lillan Lakkafjell att justera dagens protokoll. 

    

53. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

54. Fastställande av dagordning 

Runar Fjällström anser att ersättning för resor bör tas upp vid årsmötet i november. 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

55. Föregående protokoll 2022-02-24 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2022-02-24 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

56. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 212 178:44 kronor och på sparkontot finns 114 602 kronor. 

Ekonomirapporter tom 2022-02-28 från Elisabet Jonsson  visas. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2022-02-28. 

 

57. Personalfrågor 

Dags för lönesamtal! 

Ordförande Kjell Tinderfjäll kommer att genomföra lönesamtal med Anna-Karin i nästa vecka. 

 

Påsk ledighet: Kansliet kommer att vara stängt v.16 19-21/4 för påsk ledigt. 
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58. Yttrande Bygdemedel 

Utvecklingsenheten / Ingela Karlsson vid Kommunen har skickat till VBS önskan om yttrande för de 

medlemsföreningar hos VBS som sökt Bygdemedel. Dessa föreningar är: 

 Latikbergs Skoterklubb 

 Stornäs Skoter & Intresseförening 

 Kittelfjälls Skoterförening 

 Malgomajdalens Skoterklubb 

 Marslidens Intresseförening 

 

Runar Fjällström: Många som söker. VBS borde få se någon slags ekonomiredovisning från sökande 

medlemsförening över deras ekonomi. 

Lillan Lakkafjell: Det handlar om ett yttrande att tycka till om det är rimligt. 

Gert Olofsson: Beslutet ligger ej på VBS. Vi ska bara lämna ett yttrande. 

 

Styrelsen beslutar att lämna yttrande till Utvecklingsenheten / Ingela Karlsson att VBS är positiva  och har 

enligt tidigare inget att erinra. De vi önskar är att alla föreningar skall ha rätt till åtminstone ett beviljat bidrag. 

De föreningar som sökt flera bidrag bör ev bara bli beviljade ett bidrag för att det ska bli så rättvist som 

möjligt. 

 

 

59. Medlemsmötet 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har varit i kontakt med Karl-Johan Ottosson angående vårt kommande 

Medlemsmöte. För att Karl-Johan och Ulrica vid Utvecklingsenheten ska ha möjlighet att delta är måndag den 

9 maj en bättre dag att ha Medlemsmötet på. 

 

Styrelsen beslutar att Medlemsmötet blir måndagen den 9 maj kl. 18.00. Även möjlighet att delta digitalt. 

Boka stor lokal – Lokal 1 Folkets Hus är lämplig. Kansliet bokar. 

Kallelse till Medlemsmötet skickas ut 1 månad innan mötet. 2 veckor innan mötet skickas påminnelse med 

svarsmail samt anmälan. Kansliet/Anna-Karin och Lillan Lakkafjell ordnar kallelsen. 

 

 

60. Saxnäs – avtalet med VBS + inbjudan till ett möte 

Avtalet mellan VBS och Saxnäs är gällande from 2010-09-01. 

Anmälan om utträde från Saxnäs Idrotts & Bygdeförening inkom den 14/2-22. Så from 1/9-22 är dom ej 

medlem hos VBS längre. 

Runar Fjällström tycker att ett möte med Saxnäs Idrotts & Bygdeförening bör vara i Saxnäs. 

 

Styrelsen beslutar att VBS bjuder in Saxnäs Idrotts & Bygdeförening  till ett möte i Saxnäs. 

Ordförande Kjell Tinderfjäll kontaktar Mikael Danielsson för att försöka få fram namn på de som ingår 

 i dess styrelse och även bestämma ett datum för mötet. Ordförande Kjell och några ur VBS styrelse bör 

delta. Åke Persson, Gert Olofsson och Runar Fjällström har möjlighet att följa med. 
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61. Övriga frågor 

Richard Sjögren: Ett digitalt möte har varit gällande Sagaleden. 

Tilltänkt led är på våra idag befintliga inom Vilhelmina Kommun. Från Åsele är det tänkt att gå via Sagatun 

sedan mot Vilhelmina och därefter Nästansjö Dikanäsleden sedan in i Klimpfjäll och mot Norgefararleden 

”Kroken”. Det bedöms ej möjligt att kunna fara över leden via Bojtikken. Länsstyrelsen har satt stop. 

Ingenting finns fastslagit ännu. Bara förslag är gjorda. 

Stora mötet blir i Kittelfjäll den 5/4-22. Richard och Daniel Sundqvist deltar för VBS. 

 

Lillan Lakkafjell informerar att hon och ordförande Kjell Tinderfjäll har deltagit för VBS vid Fjällsäkerhetsdagar 

för årskurs 9 vid högstadiet. 1 teoridag samt 1 praktisk dag vid Tjärnvallen. 

 

Anna-Karin vid Kansliet föreslår för att få justering av styrelseprotokollen smidigast så godkänner och svarar 

ordförande och justeraren protokollet via mail till kansliet. Underskrift kan göras vid nästa styrelsemöte. 

Informera om detta vid nästa styrelsemöte i april. 

 

 

62. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 28 APRIL KL. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Lillan Lakkafjell 

   Ordförande    


