Årsmöte Världsarvsledens Vänner, Sockenstugan Vallen, 2019-10-01
Närvarande: Anna Renström, Ingrid Sandström, Mirja Lindström, Ernst Thurdin, B. Roger Johansson,
Karin Olsén Öberg, Staffan Öberg, AnnaGreta Tjäder, Mikael Englund, Ulla Dahlin, Johanna Öhrling,
Joakim Kjellgren, Carolina Åman, Anders Dahlin, Hans Oscarsson, Görel Thurdin och Åsa Nordius.
1. Ordförande och sekreterare för mötet.
Görel Thurdin valdes som ordförande och Ingrid Sandström som sekreterare för årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Årsmötet beslöt att avvakta eventuell rösträkning.
3. Protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare tillika rösträknare utsågs Joakim Kjellgren.
4. Mötets utlysande.
Mötet har lysts ut i god tid, drygt 2 veckor innan mötet.
5. Dagordningen.
Dagordningen godkänns av mötet.
6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Anna Renström berättar för mötesdeltagarna om innevarande års medlemmar; 73 betalande
medlemmar varav 43 är familjemedlemskap. Det är mycket positivt med hela nätverket. På
Skötselträffen på Kulturfabriken i våras gavs det bra återkoppling från de som sköter lederna
samt andra småleder som knutit an, t ex Dalsberget.
Vissa leder är mycket fint omskötta . Arbete har utförts vid Bredviken, ett räcke med trossar.
Kartmaterial har arbetats fram. Hemsidan + Facebook hålls uppdaterad och externa kontakter med
markägare och Länsstyrelsen är ett kontinuerligt aktivt arbete.
Verksamhetsberättelsen godkänns av mötet.
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Kassören Joakim Kjellgren redogjorde för räkenskaperna. På bankkontot fanns 71 000 kr.
Resultatet med en förlust på 14 000 kr, beror på att 10 000 kr från kommunen kommer in nästa
räkenskapsår. Årsmötet beslöt att fastställa resultaträkning och balansräkning.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
Ordförande läste upp revisionsberättelsen för årsmötet, där revisorerna föreslår årsmötet att
ge styrelsen ansvarsfrihet.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna räkenskapsåret.
9. Medlemsavgifter.
Mötet beslutar att medlemsavgifterna för kommande år ska fortsatt vara 100 kr/enskild medlem
och 150 kr/ familj.

10. Årsmötet fastställde Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Praktiska åtgärder längs lederna inför nya kartan 2020:
Nya parkeringsplatser för dagsturer ska iordningställas. Rastbord på 5 ställen. Träskyltar med
platsnamn. Ny leddragning vid Grista. Räcke vid östra sidan av Bredviken. Nya "småleder;
Dalsberget, Hälsans stig i Salsåker, stig från Breviksstugan till Måviken, stigar från Ön till Öjeberget,
anslutningsstig till Edsätterfjärden, avstickande stig till Barstaberget, led/stig Häggvik- BjörnåsSjäland, ev en stig till Högåsen vid Halsviksravinen samt Ringkallen som rustas upp.
Anna Renström talar om att det är så fantastiskt med alla som hjälper till, ett 70-tal personer. Alla
dessa personers insatser är helt avgörande för att Världsarvsleden kan fungera som led. Men
ytterligare förstärkning behövs inför kommande års arbete.
Det är också viktigt att tydliggöra vem som gör vad på lederna. Det är betydelsefullt med
återkoppling genom inrapportering från de som sköter lederna, vad som har gjorts eller kanske
behöver göras. Som exempel kan nämnas att en del telefonstolpar har tagits bort på asfaltvägen
från Bönhamn. Vem/vilka kan hjälpa till att märka om på nytt där?
Skötselträffen på våren är ett bra återkopplingsmöte då alla får höra om de olika lederna, men
däremellan så kan inrapporteringen enkelt ske via ett kort mail el telefonsamtal till Anna Renström
el någon annan i styrelsen.
Föreningen har en grästrimmer som kan lånas ut i max 2 dygn vid behov.
Ny vikkarta ska skickas ut till alla hushåll, ev bifogas samtidigt inbetalningskort om medlemsskap.
Etapptavlorna duger bra tills de nya kommer.
Mirja och Fredrik Lindström uppdaterar mat- och boendelistan.
Temadagen, kan den bli av våren 2020? Kanske fira nya kartan på ett nytt ställe?
Utveckla samarbete om nya småleder med andra föreningar.
Världsarvsledens Vänner har haft bra stöd från kommunen. Vad gäller budgeten så hoppas
föreningen på 25 000 kr i ekonomiskt stöd från kommunen för kommande år. Vi hoppas också på
75 betalande medlemmar, gärna fler! Pengarna ska räcka till material, bankavgift, webbsida och
bränslekostnader.
Diskussion i samband med Verksamhetsplanen: Anders Dahlin berättar att när ny leddragning görs
så är alltid markägaren kontaktad. Om en markägare inte tillåter att den dras på deras mark så måste
leden gå längs den befintliga vägen.
Vandringslederna behöver inte vara så breda. Frågan om cykling på lederna diskuteras eftersom
cykelleder har efterfrågats.
Mirja Lindström berättar att hon ska delta i ett möte med företagarna i Nordingrå, hon har en idé om
att utveckla cykelturism.
11. Val av ordförande.
Anna Renström valdes som ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12. Övriga styrelseledamöter.
Som styrelseledamöter för kommande år valde mötet:
Jörgen Backéus och Joakim Kjellgren, kvarstår 1 år. Anders Dahlin och Hans Oscarsson, omval 2 år.
Mirja Lindström, Fredrik Lindström och Ingrid Sandström, nyval 2 år. Suppleanter: Majvor Melinder,
kvarstår 1 år. Lasse Häggkvist och Åsa Nordius, omval 2 år.
Ledamöterna Frida och Erik Mellgren samt Ingemar Palbom, valberedningen, avgår.
Stort tack från styrelse och mötesdeltagare för ert arbete och engagemang!
13. Revisorer.
Linda Björklund och Erik Hägerlind valdes som revisorer 1 år.
14. Valberedning.
Malin Norlander omvaldes till valberedningens sammankallande. Dessutom nyval av Görel Thurdin.

15. Motioner.
Inga motioner har inkommit.
16. Inbjudna gäster och övriga frågor.
AnnaGreta Tjäder var inbjuden till mötet . Hon har arbetat mycket med texter som handlar om
Nordingrå och har även gjort översättningar av texter. En del av texterna kan vi se på VV:s karta.
Anna Renström tackade å styrelsens vägnar AnnaGreta Tjäder med blommor, för hennes gedigna
arbete.
Johanna Öhrling från Länsstyrelsen var inbjuden till mötet för att berätta om att Världsarvsleden
ska föras in på Lantmäteriets kartor. Hon gick hela leden med GPS som privatperson i somras. Hon
säger att VV kan kontinuerligt skicka in sina sträckor och leder till henne, så hjälper hon till att skicka
dem vidare till Lantmäteriet. De sätts in allteftersom och de kommer då att finnas med på alla appar
också. Johanna gjorde även en fin video om sin vandring som alla kan ta del av genom VV: s
facebooksida.
Mikael Englund, verksamhetsansvarig för Höga Kusten Turism, var också inbjuden för att berätta
om sin verksamhet. Han talade om att Höga Kusten Turism ägs av ett 80-tal turistföretag och är en
ekonomisk förening som arbetar för att utveckla Höga Kusten som besöksområde. Mikael Englund
anser att VV:s leder har hög potential och berättade att besöken på Höga Kustenledens hemsida har
ökat rejält från förra året till i år. Stora fördelar som han lyfte med VV:s leder är att de är lätta att
göra rundvandringar med och det finns bra mat- och boendeställen längs lederna. HK Turism
planerar att satsa extra inför 2020 på marknadsföringen för varsin led i Sollefteå, Härnösand,
Örnsköldsvik och Kramfors kommuner. En app ska tas fram där man lägger till kartor och alla leder
som finns.
Mikael Englund sa också att VV:s hemsida kan göras mer mobilvänlig. Han skickar ett förslag till
styrelsen att ta ställning till. Enligt honom så är cyklister en ny målgrupp i turistandet och han gav
olika förslag till VV om detta, bl a att man kan söka vissa bidrag för specifik utveckling. Pengar är ju
något som alltid behövs när något ska vidareutvecklas, det mesta av arbetet inom VV sker ideellt
men hur få in mer pengar till utvecklandet? Detta är något som styrelsen ska fundera på framöver. Vi
tackar Mikael Englund för denna information och för hans erbjudande att han står till tjänst om det
är något vi behöver hjälp med.
Övriga frågor som kom upp var att det finns en önskan om en manuell mötesplats på Vallen. Ungefär
som Turistbyrån fungerade som fanns här till för några år sedan. Mikael Englund höll med om att det
personliga mötet är oerhört värdefullt men det mesta blir digitaliserat och han tror inte att det
kommer att bli en återgång till en personlig mötesplats.
En annan mötesdeltagare, Roger Johansson, berättade om en grupp scouter som lagt upp sina GPSvandringar på Google, där man kan följa lederna. Han undrade om scouterna kunde göra detta för
Världsarvsleden att ha i marknadssyfte. Detta ledde till en bra diskussion bland mötesdeltagarna.
Ernst Thurdin framförde å medlemmarnas vägnar ett varmt tack till styrelsen för det gångna årets
arbete.
Ordförande Görel Thurdin avslutar mötet med att tacka för stort intresse och goda förslag.
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