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Protokoll medlemsmöte 2008-11-01
Agenda

1. Information från:
 Fiskevårdsföreningen
 Snöröjningen 2008 Hotellet
 Vilhelmina kommun ( Sören Söderberg )
 Stugägareföreningen
 Bildspel av Lars-Gunnar Lundström

2. Övrigt

3. Gemensam middag ca 18:30 OBS! ny tid

Sören Söderberg hälsade alla välkomna till mötet. Nedanstående punkter
avhandlades.

1 Fiskevårdsföreningen, Conny Larsson
Fiskevårdsföreningen har 570 medlemmar. Man håller stämma i mars månad
varje år. Till stämman lämnas motioner som behandlas. Maximalt 25% av
intäkterna får delas ut till medlemmarna per år. En stor undersökning av
fiskbeståndet och föreningens gjordes 1997. Förslagen från denna visade på
hur man skulle driva sin fiskevårdsförening vidare.
Vattennivån på Kultsjön kan regleras ned ca 5 meter. Statistik på fisken visar
hur den växer i längd, ökar i vikt samt om det uppstår sjukdomar.
Man mäter även värden på de tungmetaller som kan komma från gruvan.
År 1996 vägde fisken i snitt 142 gr och vid prov 2006 hade den ökat till 230 gr.
Varje år kontrolleras antalet lekrödingar i Storbäcken. Antalet har varierat från
10 till 45 st.
När man köper fiskekort så skall man även be att få fiskeguiden , där finns
aktuella regler för fiske.
Fiskekorten finns att köpa på Hotellet, Affären samt 13 övriga ställen från
Stalon till Klimpfjäll. Intäkterna går till plantering, administration och
uppföljning.

2 Snöröjningen 2008 -, Bertil Fjällström
Bertl Fjällström är mannen som kommer att sköta vatteverk, reningsverk samt
snöröjning åt Vilhelmina kommun de närmsta tre åren.
Han har både grävmaskiner å lastbilar till sitt förfogande. Har varit verksam i
branschen i 25 tal år. Som kompanjon i sina arbetsuppgifter kommer Bengt att
anlita Rolf Grönlund. Bertil kommer även att bedriva grus och
lastbilstransporter åt Inlandsfrakt.
Vid behov av snöröjning, kontakta Bertil på nollsjuan. Han vill nämligen titta
vart han skall skotta innan det är fullt med snö
Vid behov av något från Bertil, ring 070-398 65 39.

Bertil kommer också att bedriva skoteruthyrning i fd affärslokalen på hotellet.
Man kommer under högsäsong att kunna välja mellan ett 10-tal skotrar samt
pulkor. Man kommer även att finna sortiment från Fisken i Saxnäs, alltså
fiskeutrustning. Viss reservdelsförsäljning till skotrar kommer också att
bedrivas. Detta gör Bertil tillsammans med Sune Andersson från Vilhelmina.
Under lågsäsong kommer öppettiderna att vara en timme morgon och kväll.

3 Hotellet, Markus
Markus är ny vd sedan 2008-09-01. Han har lång och gedigen erfarenhet av att
driva anläggningar liknande hotellet i Klimpfjäll.
Ägarförhållanden är lika som från 2007. Namnet är Kultsjödalens
Högfjällshotell.
Ägarna har höga mål och siktar på att ha en fungerande anläggning året runt.
Det skall vara en anläggning att vara stolt över.
Man kommer att marknadsföra sig mera mot konferensgäster. Detta genom att
skapa en attraktiv miljö som passar dessa kunder.
Bassängen är riven och där kommer det att bli en vildmarksrelax.
Norra liften kommer att hållas öppen. Där har det gjorts många grundläggande
förbättringar. En ny altan har det blivit vid serveringsstugan. Prislistan på vad
som erbjuds i backen kommer inom kort på en ny hemsida. Markus lovade att
före detta leverera en prislista som KSF visar på sin hemsida.
Jonny Jansson kommer att vara den som ansvarar för backen. Han håller som
bäst på med att strukturera upp detta inför starten.
K2 ägs inte av hotellet men kan lånas ut. Kontakt tas med Markus om och när.

4 Vilhelmina kommun, Sören Söderberg
Detaljplanen för byggandet av fritidsbostäder i Soldalen finns att beskåda på
anslagstavlan samt på hotellet.
På sophanteringsfrågorna intet nytt. Det kommer en remiss som vi i KSF
givetvis kommer att svarar på. Som det ser ut nu så händer inget förrän i slutet
2009.

Gruvdriftens start har inget datum. Detta ärende är lågt för tillfället. Samma
gäller byggandet av vindkraftverk i Stekkenjook.
Vilhelmina kommun har Björnide ute till försäljning. Det är fd dagis i
Klimpfjäll.
Man har funderingar inom KIIF att sätta sarg och spola is på hockeyplanen
som finns intill Björnide. Det som återstår är hur man skall hantera skötseln av
denna.

5 Klimpfjälls stugägareförening, Tomas Sondell
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