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Ändamål 
§ 1 

 
VBS ska ses som en paraplyorganisation för sina medlemmar och har till ändamål 

 att vara samordnings- och serviceorgan för föreningar som sköter snöskoterleder eller 
har intresse för olika snöskoterfrågor inom Vilhelmina kommun 

 att företräda medlemmarna mot berörda myndigheter och organisationer vid samråd 
och dylikt 

 att minska konflikterna, utveckla snöskotertrafiken och samordna nyttjande av 
skoterleder med andra intressegrupper  

 att följa kommunala riktlinjer och se till att ekonomiskt understöd sker från olika håll till 
drift av skoterledsnätet 

 att informera, utbilda, bevaka och värna allmänt om snöskotertrafiken, naturen och 
miljön 

 att främja friluftslivet som helhet. 
 

Tillhörighet 
§ 2 

 
VBS är ansluten till SNOFED och ska följa deras stadgar, regler och beslut. 

 
Beslutande organ 

§ 3 
 

VBS beslutande organ är årsmöte och styrelsen. 
 

Verksamhets- och räkenskapsår 
§4 

 
VBS verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1 juli – 30 juni. 
 

Firmateckning 
§ 5 

 
VBS firma tecknas av styrelsen eller enligt annat styrelsebeslut. 

 
Åtaganden och fördelning av medel 

§ 6 
 

För att förening ska kunna erhålla medel för drift och underhåll av skoterled krävs 
medlemskap i VBS samt att medlemsavtal har tecknats. Medlemmen är därmed 
ansvarsförsäkrad. 
 

§ 7 Övriga intäkter och fördelning av medel 
 

VBS ska söka sponsorer. 
 
När VBS åtar sig uppdrag mot ekonomisk ersättning ska intäkterna fördelas över hela 
lednätet eller på annat sätt som stärker VBS. 
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§ 8 Årsavgiften 
 

Årsavgiften från medlemmarna går oavkortat till VBS förvaltnings- och löpande kostnader. 
 

Medlemskap 
§ 9 

 
Föreningar som sköter snöskoterleder eller har intresse för snöskoterfrågor kan skriftligen 
ansöka om medlemskap. 
 
Medlemskap beviljas av årsmötet. Styrelsen äger rätt att tillfälligt ansluta medlem till dess 
frågan prövas vid närmast följande årsmöte efter styrelsebeslutet. 
 

§ 10 Avgift 
 

Årsmötet fastställer årsavgift. 
 

§ 11 Utträde 
 
Medlem kan utträda ur VBS genom skriftligt meddelande ställt till styrelsen. Utträde anses 
ha skett i och med att skrivelsen inkommit till styrelsen. Betald årsavgift återbetalas inte till 
medlemmen. 
 

§ 12 Uteslutning 
 
Medlem, som inte betalar fastställd årsavgift eller på ett allvarligt sätt bryter mot VBS 
stadgar, beslut eller på annat sätt motarbetar VBS ändamål och intressen, kan av 
årsmötet uteslutas ur VBS. Fråga om uteslutning ska inte avgöras förrän medlemmen 
ifråga delgetts skälen till uteslutningen och även beretts tillfälle att yttra sig.  
 
Styrelsen äger rätt att tillfälligt besluta om uteslutning av medlem. Beslutet gäller 
omedelbart till dess frågan slutligen avgörs av årsmötet. Tillfälligt utesluten medlem kan 
hos styrelsen begära att extra årsmöte ska hållas inom två månader från begäran. Ärendet 
ska anges i kallelsen till mötet. 
 
Grundas uteslutning på obetalda avgifter och dessa betalas inom besvärstiden, ska 
styrelsen återkalla beslutet om uteslutning. 
 

§ 13 Rättigheter och skyldigheter 
 
Medlem äger rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas av VBS och 
fortlöpande få information om VBS angelägenheter.  
Senast en vecka före årsmötet ska styrelsens förvaltningshandlingar för det gångna året 
finns tillgängliga för medlemmarna. Platsen för årsmötet ska anges i kallelsen. 
 
Medlem ska följa VBS stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan och får inte utan 
styrelsens skriftliga medgivande representera VBS. 
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§ 14 Rösträtt 
 
Medlem, vilken betalat årsavgift, är berättigad till en röst. Rösträtten kan inte överlåtas 
genom fullmakt. 
 

Styrelsen 
§ 15 Förvaltning 

 
Den löpande förvaltningen av VBS angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen ska 
verka för VBS ändamål och framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.  
 
Det åligger styrelsen särskilt att VBS iakttar bindande regler, verkställer årsmötets beslut, 
planerar, leder och fördelar arbetet inom VBS, noga förvaltar VBS medel och verksamhet, 
förbereder årsmötet samt tecknar avtal med medlem och i frågor som rör det lokala 
skoterledsnätet i samarbete med Vilhelmina kommun. 
 

§ 16 Sammansättning, sammanträden, beslutförhet 
 
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och minst tre suppleanter. Styrelsen väljs enligt  
§ 28 vid årsmöte. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Suppleant ska inträda vid ordinarie ledamots 
frånvaro. Styrelsen eller Vilhelmina kommun får utse adjungerad ledamot vilken endast har 
yttrande- och förslagsrätt. 
Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två styrelseledamöter så 
begär. Vid sammanträde ska protokoll föras vilket justeras av ordförande och en justerare. 
 

§ 17 Ordförande och övriga ledamöter 
 
Ordförande är VBS officiella representant, men har rätt att delegera uppdrag till annan 
även utanför styrelsen. Ordförande ska leda styrelsens förhandlingar och arbete, övervaka 
att gällande regler efterlevs, ansvara för kallelse till möten samt se till att fattade beslut 
verkställs. 
Vid förfall av ordförande ska vice ordförande inträda i dess ställe. 
 
I övrigt fördelas den löpande förvaltningen bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens 
bestämmande. Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter till annan utanför styrelsen. 

 
§ 18 Ersättningar 

 
Årsmötet beslutar om arvoden till styrelsen. I övrigt beslutar styrelsen om ev. ersättningar.  
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Valberedning 
§ 19 

 
Valberedningen utses på årsmöte. Tre medlemsföreningar ska varje år enligt rullande 
schema lämna nomineringar till valberedningen. På årsmötet vald valberedning ska inom 2 
månader efter årsmötet till styrelsen lämna uppgift om ledamot med kontaktuppgifter. 
Bland valberedningens ledamöter ska utses en sammankallande. 
 
Valberedningens förslag ska offentliggöras tillsammans med kallelsen till årsmötet eller via 
hemsidan och ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.  
 
Valberedningen sammanträder när den sammankallande eller halva antalet ledamöter så 
begär. 

 
Revision 

§ 20 
 
Årsmötet ska utse två revisorer och två suppleanter.  
 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning av VBS under det gångna verksamhets- 
och räkenskapsåret. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av VBS räkenskaper, 
protokoll och övriga handlingar. 
 
Styrelsen ska överlämna förvaltningshandlingarna till revisorerna snarast efter avslutat 
verksamhets- och räkenskapsår. Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast 
två veckor före årsmötet. 
 

Valbarhet 
§ 21 

 
Valbar till styrelse och valberedning är representant för röstberättigad medlem. 
Till revisor får inte ledamot i styrelse eller valberedning väljas. 

 
Möten 

§ 22 Ordinarie årsmöte  
 
Ordinarie årsmöte ska hållas före utgången av september månad på den plats styrelsen 
beslutar. Styrelsen bör beakta att alternera årsmötesplatsen inom kommunen. 
 

§ 23 Extra årsmöte/Informationsmöte 
 
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen, revisor eller minst 1/3 av röstberättigade 
medlemmar så begär. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till begäran. 
 
Extra årsmöte ska hållas inom två månader från begäran. Vid mötet får endast punkterna 
1–6 under § 28 och skälen till begäran behandlas vilka även ska anges i kallelsen. 
 
Styrelsen ska vid behov kalla medlemmarna till informationsmöten gällande 
verksamheten. 
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§ 24 Motioner 
 
Motioner från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmöte 
(ordinarie eller extra). Styrelsen ska till detta möte avge skriftligt yttrande. 

 
§ 25 Kallelse 

 
Kallelse till årsmöte (ordinarie eller extra) eller informationsmöte ska ske skriftligen, via  
e-post, hemsida eller genom annons i Vilhelmina Aktuellt senast 14 dagar före 
mötesdagen.  
 
Frågor om stadgeändring, upplösning av VBS, motioner eller andra frågor av väsentlig 
betydelse för VBS eller dess medlemmar ska anges i kallelsen.  
 

§ 26 Beslutförhet 
 
Årsmötet är beslutför med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.  
 
Vid fråga om upplösning av VBS ska 2/3 av det totala medlemsantalet vara närvarande. 
En förutsättning för giltigt beslut är att minst 2/3 av närvarande antal medlemmar röstar för 
upplösning. Om inte angivet antal medlemmar närvarat vid årsmötet ska frågan hänskjutas 
till nytt beslut vid nästa årsmöte. Vid detta möte kan VBS upplösas om 2/3 av närvarande 
medlemmar röstar bifall till upplösning.  
 

§ 27 Beslut 
 
Beslut fattas med acklamation (ja/nej rop) eller om så begärs genom öppen eller sluten 
votering (rösträkning).  
Vid votering gäller det förslag som fått flest röster.  
Vid lika röstetal under öppen votering, som inte gäller val, gäller det förslag som biträds av 
ordförande. Vid val eller sluten votering avgör lotten.  
 
Beslut av ekonomisk art får inte fattas om frågan inte medtagits i dagordningen och 
delgetts i kallelsen.  
 

§ 28 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma 
 
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
 

1. Fråga om kallelse skett i laga ordning 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet 
6. Fastställande av dagordning 
7. Fastställande av årsredovisningshandlingar för det gångna året. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat.  
9. Revisorernas berättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
11. Behandling av inlämnade motioner 
12. Fastställande av årsavgift 
13. Fastställande av ledavgifter och ev. provision 
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14. Fastställande av styrelsens förslag på verksamhetsplan 
15. Behandling av övriga styrelseförslag 

16. Fastställande av budget för kommande räkenskapsår 
17. Val av styrelse- tillika föreningens ordförande för ett år 
18. Val av övriga styrelseledamöter för två år  

(första gången val äger rum ska hälften av antalet ledamöter väljas för en tid av ett 
år) 

19. Val av styrelsesuppleanter för två år  
(första gången val äger rum ska hälften av antalet ledamöter väljas för en tid av ett 
år) 

20. Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år 
21. Val av valberedning, utseende av sammankallande 
22. Föredra information och ev. skrivelser 
23. Övriga frågor 

 
Stadgar 

§ 29 
 
Ändring av dessa stadgar får endast ske vid årsmöte. För beslut krävs 2/3 majoritet av vid 
mötet närvarande röstberättigade medlemmar. 

 
Upplösning av föreningen 

§ 30 
 

Upplösning av VBS får endast ske vid årsmöte och måste biträdas av minst 2/3 av det 
antal röstberättigade medlemmar som ingår i föreningen.  
 
Ev tillgångar ska främja VBS ändamål på sådant sätt att medlemmarna personligen inte 
gagnas. Hanteringen ska anges i beslutet om upplösande av VBS. 
 
Beslut om upplösning, till vilket ändamål ev tillgångar tillfaller samt övriga 
årsmöteshandlingar ska omedelbart delges Vilhelmina kommun. 
 
 

Dessa stadgar är reviderade vid: 
Årsmöte 2001-06-13 
Årsmöte 2003-06-26 
Årsmöte 2008-11-08 
Årsmöte 2011-11-26 
Årsmöte 2017-11-19 
Årsmöte 2022-11-20 
 

 
 
 


