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 Justeras __________ 

 

 

 

 

 

 

75. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

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

 

 

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

 

Frånvarande:  Runar Fjällström 

   

Övriga:  Anna-Karin Kanon (tjm.) 

     

        

 

76. Val av justerare samt mötets sekreterare  

Utser Gert Olofsson att justera dagens protokoll. 

    

77. Godkännande av kallelsen 

 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

78. Fastställande av dagordning 

 

Godkänner dagordningen till dagens möte. 

 

79. Föregående protokoll 2022-04-28 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2022-04-28 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

80. Ekonomi 

Dagens saldo på bankkontot är 225 549 kronor och på sparkontot finns 114 602 kronor. 

Ekonomirapporter kommer att mailas från Elisabet Jonsson. 

 

81. Personalfrågor 

Inga personalfrågor att ta upp från Kansliet idag. 

 

82. Saxnäs 

Kansliet undrar hur Saxnäs ska redovisa ledavgifter denna säsong i och med att dom ännu inte gått ur VBS 

förrän till hösten? Styrelsen för VBS anser att Saxnäs ej har något att redovisa eftersom dom inte har hämtat 

några Ledavgiftsblock. 

Skoterlederna i Saxnäs borde tas bort från VBS skoterkarta. Lägga ut en notis i varje osåld skoterkarta och 

även på vår hemsida med ”Skoterlederna i Saxnäs området tillhör ej VBS och Ledavgifter för VBS gäller ej i 

Saxnäs”. De statliga lederna är under VBS men ”bya-lederna” är Saxnäs. 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell Tinderfjäll först kontaktar Kommunchef Karl-Johan Ottosson angående 

situationen i Saxnäs. Vilhelmina Kommun får ta tag i detta. Vi mailar ut om detta sedan. 
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 Justeras __________ 

 

83. Fixa talespersoner för kontakt med Skotersverige / Snofed 

Daniel Sundqvist informerar om att man nog kan dela upp Kommunen i 3 områden istället för att varje 

Medlemsförening måste abonnera och betala avgift för Skotersverige. 

Till hösten kollar Lillan Lakkafjell upp mera med Snofed. 

 

84. Utskick om förslag användande av sponsorpengarna + förslag föreläsare till nästa Medlemsmöte 

Frågeformulär till Medlemsföreningarna skickas ut 1:a veckan i juli. Fixas efter midsommar. 

Skicka med anteckningarna från Medlemsmötet i maj. 

 

85. Kolla stadgar angående räkenskapsår för VBS 

Ett digitalt extra årsmöte för nytt räkenskapsår är föreslaget från Kittelfjälls Skoterförening/Göran Östman. 

Styrelsen för VBS skickar ut ett färdigt förslag – Styrelsens Förslag innan årsmötet. 

Föreslå ändring av räkenskapsåret  till 1/7 – 30/6. Detta för att bestämma höstens säsong av ledavgifter 

innan höstsäsongen kommer igång. 

Bara denna fråga om nytt räkenskapsår skall tas upp vid det digitala extra årsmötet. 

 

Något att komma ihåg vid nästa beställning av Ledavgiftsblock är att göra med kryssrutor för  

Säsongskort-Veckokort-Dagkort så behöver man ej fylla i några belopp. 

 

Styrelsen beslutar att Extra Årsmöte digitalt blir torsdag den 18 augusti kl. 18.30. 

  

 

86. Ledskyltar för ledavgift (slogan) 

I frågeformuläret som ska skickas ut till Medlemsföreningarna ta med även om förslag till slogan för 

Ledskyltar med  ledavgifter. 

 

87. Övriga frågor 

Daniel Sundqvist undrar varför inget står på VBS Facebook-sida? 

Kansliet har haft lite problem med att få till den sidan och därför har det misslyckats med inläggen. 

Daniel kan hjälpa till att fixa till sidan och Kansliet skickar inloggningsuppgifter till honom. 

 

När ska nästa Medlemsmöte bli? Bestäms till hösten anser styrelsen. 

 

88. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir innan det digitala extra årsmötet TORSDAG 18 AUGUSTI KL. 17.30 

hos Lillan Lakkafjell på Volgsjö Skola. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll   Gert Olofsson 

   Ordförande    


