
   
 

Tid: 2011-11-05, 16:00 

Plats: Klimpfälls Högfjällshotell 

 

 

Dagordning medlemsmöte 2011-11-05 
 

 

 

 

Informationspunkter från medlemsmötet: 

 

 
• Fika 

1. Skoterklubben  - J Orädd 

2. Slakteriet   - SS 

3. Vilhelmina kommun  - SS 

4. Fiskevårdsföreningen  - SS 

5. Sophanteringen / Arbetsdag / Brygga- SS, TS, LGL 

6. Övrigt   - Alla 

• Middag 18.00  

 

 

 
1. Skoterklubben 

 

J Orädd presenterade klubben och vilka leder man har till uppgift att sköta om. Det 

gäller i första hand röjning och underhåll på kryssen. 

 

Med ändamålsenliga leder följer viss preparering. Tidigare har man lånat pistmaskinen 

från slalombacken. Numera är det nej att låna den pga stora reparationer. 

 

Det är olika reflexer på kryssen som talar om vilken sorts led man åker på. Skyltar 

som visar att man åker över vattendrag och på egen risk. 

 

Klubben har åxå ansvaret för skidspåret i byn. 

 

 

2. Vilhelmina kommun 

 

Vilhelmina kommun jobbar tillsammans med bofasta i Klimpfjäll med en 

utvecklingsplan som skall sträcka sig till 2016. Antalet bofasta minskar vilket bl.a 

leder till minskat underlag för affären och macken. Hur skall man jobba för att ha den 

kvar ingår i projektet. Den extrabesiktning som kommunen utförde på macken kostade 

100 kkr. 



   
 

Om affären försvinner så åker macken med i den påsen. Projektet skall generera 

former för hur Klimpfjäll skall leva vidare. 

 

3. Slakteriet 

 

Anläggningen är klar för att kunna förädla köttet. Besiktning kommer att ske inom en 

månad. Denna sortens anläggningar har stora krav på hygienen. 

 

Start i månadsskiftet april / maj. Förhoppningsvis kommer det att generera några 

arbetstillfällen. 

 

4. Fiskevårdsföreningen 

 

Sören har varit i kontakt med Conny Larsson. Dom tar prover som analyseras och 

presenteras i början av 2012. Det blir lika mycket fisk nu på 5 nät som på 12 tidigare.  

 

Förklaringen till detta är att isen ligger 2-3 månader längre. Det är lika med mera föda 

för fisken. Conny Larsson kommer på vårt höstmöte för att berätta mera. 

 

Priset på fiskekorten 2012 blir samma som 2011. Man kan också lösa gruppkort när 

man är många som skall fiska samtidigt. 

 

 

 

5. Sophanteringen / Arbetsdag / Brygga 

 

Sophanteringen fungerar bra. Detta som är gjort i Klimpfjäll är ett gott exempel för 

andra liknande områden. 

 

Sommarens arbetsdag kommer bl.a att innehålla justering vid bryggan. Tavla som 

visar vems bryggan är samt montering av fästöglor. Kostnad för att nyttja bryggplats 

är deposition för nyckel ( 100 kr ). Röjning kommer ev att utföras ner mot Saxån som 

gör det lättare att ta bilen dit ner. Ev kommer platser för släpvagnar att ordnas vid 

sopstationen på fjällstigen. ( påsktrångt ) 

 

6. Övrigt 

 

Följa upp mot Telia varför det periodvis är så dålig mottagning samt helt bortkopplat. 

 

Ev blir det gemensam städdag med KIIF 


