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Öppnande av Medlemsmötet för VBS: 

 

 Lillan Lakkafjell mötets ordförande hälsar alla välkomna till kvällens möte. 

 Presentation för kvällen visas. 

 Alla närvarande vid mötet presenterar sig. 

 

 Inkomna förslag på slogans till ledskyltar visas. Dessa kan tryckas upp med egna swishkoder. 

 Lillan undrar vilka av dessa som medlemmarna vill ha? 

 Gunnevi Näslund, Kittelfjäll : Maila över förslagen och låt medlemmarna själva trycka upp sina 

   skyltar på det man vill ha eller ta kontakt med kansliet för att få hjälp. 

 

 Annars kan man maila sin swish-kod till VBS enligt Lillan. 

 

 Lillan och ordförande Kjell har varit på möte med Kommunen/Utvecklingsenheten: 

 Förslag att VBS borde uppgradera Facebook- kontot 

 Annonsera intensivt över högsäsongen, skicka ledstatus 

 Uppgradera instagramkonto 

 Utvecklingsenheten önskar att någon VBS medlemsförening är med på Vilhelmina Kommuns instagram el. 

facebook som gäst. En vecka att kunna presentera sig och sin klubb. Visa hur lederna underhålls m.m. 

Eventuellt göra en allmän skotervecka vid sportlov och påsklov. 

VBS Kansliet skicka r ut förfrågan till medlemmarna om intresse finns att vara gäst vid kommunens hemsida. 

Be att alla som har facebook el. instagram kan meddela detta till VBS. 

VBS följer alla klubbar – sen delar vi det. Är lättast anser Lillan. 

 

Göran Östman, Kittelfjäll:  Det är Vilhelmina Kommun som måste marknadsföra oss med allt  

   som dom tillhandahåller! 

Lillan berättar att Utvecklingsenheten lovat att vara behjälplig vid marknadsföring. 

 

Vad ska VBS sponsorpengar användas till? 

Ska det vikas till alla eller bara vissa klubbar? 

Göran Östman, Kittelfjäll:  Tycker att vi ska använda dom till att gå med i skotersverige.se. 

Gunnevi Näslund, Kittelfjäll: Det blir säkerligen mer försäljning med skotersverige.se 

Göran Östman, Kittelfjäll:  VBS kan göra ett projekt och söka pengar för att göra kartor. 

 

Markavtal för skoterleder: 

Lillan visar en punktordning som kan gälla för markavtal: 

 Klubben tar själv kontakt med markägare 

 Klubben kontaktar VBS kansliet för att få underlag till markavtalen 

 Klubben kontaktar styrelsen för VBS för att få råd och stöd med upprättande av markavtal 

 

Göran Östman, Kittelfjäll:  Kommunens uppgift att fixa avtalen. 

Gert Olofsson, Stalon:  Det ingår i översiktsplanen. 

Det som gäller enligt skrivet avtal är att Medlemsföreningarna själva ansvarar över sina markavtal. 
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Skotersverige.se: 

Lillan visar ett förslag på allianslösning: 

 Dela upp i 4-6 områden: Vilhelmina södra, Norra, Kultsjödalen, Kittelfjäll/Dikanäs eller att dela upp det 

efter lednamnen. 

 Alternativt att varje medlemsförening har en egen del med lättare ledavgifts-försäljning. VBS sköter 

administration för alla som vill.  Minsta krav är att medlemmarna meddelar kansliet att leden är 

grundpreparerad samt om någon avstängning är aktuell. Lämna QR-kod eller annan uppgift för 

betalning av ledavgift. 

 

  Gunnevi Näslund, Kittelfjäll:  Man bör tänka på användaren när detta ska indelas. 

 

  Lillan undrar om ett provår för 1 år vore bäst? Göra alternativet med att varje medlemsförening har en egen del   

  med lättare ledavgifts-försäljning. 

  Ledavgifterna som säljs via skotersverige.se går direkt till klubben. Dom tar ingen del av försäljningen enligt   

  Lillan. Företag kan köpa sponsorplats till den klubb man önskar sponsra. 

  Lillan kontaktar skotersverige.se och får en prisuppgift. 1:a året kan VBS eventuellt betala kostnaden ur      

  sponsorpengarna som finns. 

   

  Sedan göra en utvärdering. Köra en provperiod på 1 år. Det är ingen bindningstid. 

 

 

 VBS Räkenskapsår: 

 Tidigare har önskemål kommit på att VBS ska ändra sitt räkenskapsår. 

 Styrelsen för VBS föreslår räkenskapsår 1 juli – 30 juni. 

 Med detta räkenskapsår kan då årsmötet vara i slutet av september (efter den 25:e). 

 Styrelsen har haft samråd med vår redovisningsansvarige Elisabet Jonsson/Marsfjälls Redovisningstjänst. 

 Medlemsmötet beslutar att ta upp på dagordning för årsmötet i november om ändring av stadgarna för     

 räkenskapsår (1/7 – 30/6). 

 

 Lillan lämnar förslag om att medlemsföreningar och VBS ska starta en sms/messenger-grupp. 

 Alla har sin representant. Skicka ut en förfrågan om detta. Information skickas ut och dom som vill får gå med. 

 

 Klisterdekalerna till ledavgifterna – ska dessa vara kvar? 

 Medlemsmötet anser att vi kan avveckla dekalerna men att vi har några över en övergångsperiod om det är    

 någon som vill ha. Kansliet kollar om vi kan använda de som finns sedan tidigare säsonger så slipper vi beställa 

några nya. 

 

 Ska Medlemsmöten fungera som nu? 

 Närvarande vid kvällens medlemsmöte tycker att det ska vara som nu och att dom som ej kan komma på plats  

 har möjlighet att delta digitalt. 

 

 Februari 2023: 

 Skicka ut förfrågan till medlemsföreningarna om man vill delta och prata om ledskötsel vid Fjällsäkerhetens Dag. 

 VBS brukar delta varje år både med teori och praktiskt. 

 

 Viktigt att VBS försöker att även få kontakt med dom mindre medlemsföreningarna och ha en kommunikation  

 med dessa. 

 

 Vad är känslan inför kommande säsong? 

 Bränslet är dyrt och det kommer nog att märkas vid skoterkörning. 
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 Lederna blir nog sämre underhållet pga bränslepriserna. 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt: 

Göran Östman, Kittelfjäll:  Fjällederna är ett bekymmer. Älgarna förstör ledkryssen. 

    Är det ok att staka upp med reflexpinnar undrar Göran? 

Ta upp med styrelsen om det är ok att staka med reflexpinnar. 

 

Sagaleden – vad händer denna säsong? 

 

Richard Sjögren, Meselefors:  Det är väldigt lugnt om Sagaleden. Ingen information just nu. 

 

Jan Orädd, Klimpfjäll:  Vad händer med Saxnäs? Läggs lederna där ner? 

    Vem ska sköta lederna? Läggs Saxnäs ner kommer trafiken att öka 

    på Kultsjön och det är en farlig sjö på vintern. 

     

Lillan berättar att VBS styrelse kommer att bjuda in kommunchef Karl-Johan Ottosson till ett styrelsemöte för att  

diskutera om Saxnäs. Viktigt att diskutera detta omgående. 

 

Skoterlotteriet? 

Ska något skoterlotteri bli av nu till Snöskoterns Dag? 

Kenneth Fjellstedt, Rönnäs:  Enligt årsmötet är det bestämt att ett lotteri ska vara. 

    Kenneth kan fixa priser hos OKQ8 och Bilbolaget. 

 

 

Som en sammanfattning av kvällens Medlemsmöte: 

UTVÄRDERA -   MARKNADSFÖRING 

   SKOTERSVERIGE.SE 

   ÖKA LEDAVGIFTSFÖRSÄLJNING 

   KAMPANJA OCH SYNAS MERA 

 

 

TACK för ett trevligt Medlemsmöte! 

 

Vid anteckningarna: 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

Anna-Karin Kanon, VBS Kansliet 

 

 

 

 


