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63. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

 

 

Suppleant:   Gert Olofsson, Åke Persson 

 

Frånvarande:  Thom Lindberg (ord), Erland Jonsson (suppl.), Daniel Sundqvist (suppl.) 

   

Övriga:  Anna-Karin Kanon (tjm.) 

     

        

 

 

64. Val av justerare samt mötets sekreterare  

Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll. 

    

65. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

66. Fastställande av dagordning 

Runar Fjällström önskar lägga till en punkt till dagordningen – Punkt 72 Milersättning styrelsen 

 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

67. Föregående protokoll 2022-03-24 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2022-03-24 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

68. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 217 273 kronor och på sparkontot finns 114 602 kronor. 

Ekonomirapporter kommer att mailas från Elisabet Jonsson. 

 

Anna-Karin vid kansliet undrar om vi bör beställa mer ledstolpar? 

Åke Persson lovar att han kan fixa med frakten från Fyrås Trä i Hammerdal. Han tar hem stolparna 

med sin lastbil. Åke hör av sig till kansliet när han kan åka och hämta. 

 

Styrelsen beslutar att kansliet beställer 2 buntar impregnerade rund ledstolpar 8/300 = 168st 

som sedan Åke Persson hämtar upp vid Fyrås Trä. 

 

69. Personalfrågor 

Anna-Karins sommarsemester blir som vanligt veckorna 28-32 11juli tom 15 augusti. 
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70. Information från mötet ang Sagaleden 

Richard Sjögren: Mötet i Kittelfjäll deltog bara Richard från VBS – Daniel Sundqvist var ej med. 

Richard deltog digitalt, tycker att det var dålig information från Kommunen inför mötet. 

Mycket är på gång. Leden mot Norge diskuterades. Planerar för invigning av Sagaleden nästa år. 

Men enligt Richard kan det nog bli ”tight” med att hinna få klart med en invigning till nästa år. 

För att få en ersättning för leden föreslås en betal-led. 

Richard ville ta upp mera om det vid det digitala mötet men det blev aldrig av. 

Patrik Karlin som är ansvarig för Sagaleden och finns i Ö-vik är väldigt svår att få tag på. 

Kartorna som är gjorda stämmer ej med vad gruppen gått igenom och pratat om enligt Richard. 

Varje förening som berörs ska träffas framöver och gå igenom bl.a. skyltning m.m. 

Kommer att bli möte i Maj månad igen. Richard kommer att fortsätta hålla information ang Sagaleden. 

Det måste planeras mera om detta ska kunna bli verklighet. 

 

 

71. Nytt om planerat möte med Saxnäs. 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har ringt Mikael Danielsson i Saxnäs. 

Dom vill ej ha något extra möte med VBS utan önskar hellre delta vid vårt Medlemsmöte den 9 maj. 

Anna-Karin vid kansliet kan sms:a Mikael om anmälan att delta digitalt vid mötet. 

Det har varit upprörda skoteråkare i vinter över avgifterna i Saxnäs. Ilska att både behöva betala avgift hos 

VBS och sedan en egen avgift för Saxnäs. 

Runar Fjällström har läst stadgarna (paragraf 11) för VBS och enligt dessa är Saxnäs Idrotts & Bygdeförening 

ej längre med i VBS efter deras inskickade begäran om utträde från VBS. 

Styrelsen kollar igenom och läser stadgarna och avtalet mellan VBS och Saxnäs IBF och kan konstatera att 

enligt avtalet är dom med tom september 2022. Deras begäran om utträde inkom den 14 februari och innebär 

med 6 månaders uppsägningstid innan avtalstidens utgång att dom är med tills september 2022. 

Ledavgifterna för denna säsong 2021/2022 bör redovisas enligt VBS avgifter eftersom dom ännu är med i 

VBS enligt avtalet. 

 

Gert Olofsson: Statliga lederna är det VBS som står för nyttjanderätten till. Saxnäs har då inga egna leder om 

dom nu går ur VBS. 

 

 

72. Milersättning Styrelsen 

Runar Fjällström: Enligt VBS stadgar kan styrelsen själv besluta om milersättning för styrelsen. 

Den skattefria delen är fortfarande 18.50kr/mil. Över 18:50kr blir det skattepliktigt. 

I och med det tar Runar tillbaka sitt förslag om höjning av milersättning eftersom det blir skattepliktigt 

vid en ökning över 18:50kr/milen. 
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73. Övriga frågor 

Lillan Lakkafjell har gjort ett förslag på presentation och dagordning till Medlemsmötet den 9 maj. 

Hon visar upp detta och styrelsen kan bara berömma och godkänna. 

 

Styrelsen beslutar att mötesordförande till Medlemsmötet blir Lillan Lakkafjell. 

Skicka med en ”hemläxa”  – en fråga att ta upp hos Medlemsföreningarna. 

 

Richard Sjögren: har något hörts av angående den statliga utredningen av terrängkörningslagen? 

Runar Fjällström har inte fått någon mer information från Snofed eller hört något. 

  

 

74. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TISDAG DEN 24 MAJ KL. 18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Richard Sjögren 

   Ordförande    


