Årsmöte Världsarvsledens Vänner, Sockenstugan Vallen, 2022-09- 25
Närvarande: Anna Renström, Hans Oscarsson, Joakim Kjellgren, Hieke Visser,
Majvor Melinder, Jörgen Backéus, Anders Dahlin, Lennart Lundkvist och Ingrid Sandström.
Anna Renström öppnade mötet med att hälsa välkommen och föreslog en kort
presentationsrunda bland mötesdeltagarna.
1. Ordförande och sekreterare för mötet.
Anna Renström valdes som ordförande och Ingrid Sandström som sekreterare för årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Vid årsmötet fanns 9 deltagande som var röstberättigade.
3. Protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Anders Dahlin och Jörgen Backéus.
4. Mötets utlysande.
Mötet har lysts ut i god tid, 2 veckor innan mötet.
5. Dagordningen.
Dagordningen godkänns av mötet.
6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelse består av saker som har uträttats under året. Alla får ett exemplar
av Verksamhetsberättelsen och mötet går igenom den.
Det är av största betydelse att ha god kontakt med de som hjälper till med ledens
skötsel, såväl privatpersoner som markägare och andra föreningar. Det känns mycket
positivt med hela nätverket.
Årets Skötselträff gick av stapeln i maj och blev mycket uppskattad av alla som kom.
Återkoppling med medhjälparna av lederna har med hjälp av några av oss i styrelsen,
liksom förra året, skett både via mail och telefonkontakt.
Verksamhetsberättelsen avslutas med ett stort tack till alla medhjälpare, medlemmar,
markägare, föreningar, byalag och andra som är behjälpliga i att vår led fungerar.
Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Kassör Lennart Lundkvist redogör för räkenskaperna. VV har, glädjande nog, fått nya
medlemmar detta år samt gåvor av nöjda vandrare.
VV hade 123 medlemskap t o m 30/6-22, varav en del är familjemedlemskap så totala
medlemsantalet är 217.
Lennart Lundkvist redogör för intäkter: gåvor 2 890 kr, kartor 2 070 kr, medlemsavgifter
14 600 kr, försäljning av märken 5 400 kr samt 8 575 kr från Kramfors kommun, ger 33 535 kr.
Externa kostnader: förbrukningsmaterial 2 554 kr, lokalhyra 900 kr, bankkostnader 2 146 kr,
IT-tjänster 2 195 kr, programvaror 3 151 kr, postbefordran 1 100 kr, kontorsmateriel 651 kr,
förbrukningsinventarier 5 539 kr samt övriga externa tjänster 3 860 kr, uppgår till 22 000 kr.

Resultatet innebär en vinst på ca 11 000 kr detta år. Totalt har VV 44 000 kr i likvida medel.
Balans-och resultaträkning godkänns av årsmötet.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
Anna Renström läste upp revisionsberättelsen för årsmötet, där revisorerna skriver att
räkenskaperna är i god ordning och de föreslår mötet 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. Fastställande av Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Anna Renström delar ut Verksamhetsplanen så att alla kan läsa. Anna Renström berättar
om idén att ha skötselträff vartannat år (nästa gång skulle då bli 2024) och ev återuppta
Världsarvsledens Dag vartannat år. Om den kan bli aktuell 2023 får styrelsen fundera
vidare på i vilken form den ska hållas.
Vi uppmuntrar också de medhjälpare som är intresserade, att delta på något styrelsemöte.
Vår ambition är att öka intresset för ledens mer okända delar genom att ev höja standarden
på vissa avsnitt, t ex fler bänkar att vila på samt att väcka intresse på VV:s hemsida.
Bra dialog eftersträvas med alla som är delaktiga i Världsarvsleden.
Kartbilden uppdateras digitalt för hemsidan och för en ev reviderad, tryckt version om
ett par år.
Styrelsen ska detta år se över stadgarna i VV och arbeta fram ett förslag inför årsmötet 2023.
Lennart Lundkvist påtalar att det inte har gjorts någon detaljerad budget för kommande
verksamhets/räkenskapsår i Verksamhetsplanen.
Årsmötet godkänner kommande års Verksamhetsplan
11. Val av ordförande.
Anna Renström väljs som ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12. Övriga styrelseledamöter.
Peter Norlin i Valberedningen hade överlämnat sitt förslag till styrelse.
Ledamöter
Lennart Lundkvist: kvarstår 1 år.
Ingrid Sandström: kvarstår 1 år.
Hans Oscarsson: kvarstår 1 år.
Anders Dahlin: kvarstår 1 år.
Jörgen Backéus : omval 2 år.
Hieke Visser: nyval 2 år.
Suppleanter Lasse Häggkvist: kvarstår 1 år.
Joakim Kjellgren: nyval 2 år.
Årsmötet beslutar enligt Valberedningens förslag.
13. Val av revisorer.
Linda Björklund och Erik Hägerlind väljs som revisorer för 1 år.
14. Val av valberedning.
Omval av Peter Norlin och nyval av Majvor Melinder som väljs in av mötet som
valberedning för 1 år. Peter Norlin är valberedningens sammankallande.
15. Motioner.
Inga motioner har inkommit.

16. Övriga frågor
Hieke Visser frågar om det finns någon led som är märkt på Rammberget. Anna Renström
berättar att det är Länsstyrelsen som förvaltar Rammbergets naturreservat. Mötet föreslår
att Hans Oscarsson kontaktar Johan Uebel på Länsstyrelsen för att rådfråga vad som gäller
ang ev anknytning/märkning av en led till VV där. Hans ska även fråga om rastbord.
Anders Dahlin väcker frågan om en stig från Nyland till Mjösjö. I stället för att gå längs
bilvägen vid Främmerveda så skulle stigen gå genom skogen. Markägare måste vidtalas
och frågan ska diskuteras vidare i styrelsen längre fram.
Jörgen Backéus återkopplar till frågan som väcktes på förra styrelsemötet ang rastbord
till Älgsjöberget. 2 medhjälpare har erbjudit sig att bära upp det i så fall. Anna Renström
ska tillfråga markägaren om det är möjligt att ställa ett rastbord där.
Ordförande Anna Renström avslutar mötet med att än en gång välkomna vår nya ledamot
i styrelsen och vår nya valberedare.
Anna Renström tackar för mötesdeltagarnas intresse och efteråt bjöds det på kaffe/te
och goda bullar.
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