
 

Världsarvsledens Vänner styrelsemöte 2020-01-21, Sockenstugan Vallen  
Närvarande: Hans Oscarsson, Joakim Kjellgren, Majvor Melinder, Åsa Nordius, Jörgen Backéus, 
Fredrik Lindström, Mirja Lindström, Anna Renström 

 

1. Mötet öppnas 
2. Joakim och Fredrik valdes till justerare 
3. Föregående protokoll från 2019-11-26 lades till handlingarna. 
4. Ekonomi. Joakim meddelar att dagens saldo är 45 421 kronor.  

Sedan föregående möte har vi bland annat haft utgifter för gruslass och inbetalningar från 
Pelle Åbergsgården. Vi kommer att ha många utgifter under våren när leden ska utvecklas i 
samband med den nya kartan. Moms ingår i prisexemplen. 
Beställningar:  
Beslut: Den nya kartan trycks i 15 000 exemplar för 17 500 kr på Ågrenstryckeriet, Anna och 
Hans skickar in materialet för tryck när det är färdigt. 200 swishband från Sportringen till 
stolpar för cirka 3000 kr, Jörgen beställer och Anna förmedlar underlag. 
Riktningsbeslut: Följande vill vi beställa under våren. Två buntar 2000 mm-stolpar, varav en 
bunt har 70 mm diameter, den andra har 60 mm diameter, totalt 9035 kr inklusive frakt. 30 
P-skyltar från Haga reklam för 7312 kr. 8 informationsblad till den geologiska ålderstrappan, 
30 plåtkartor. 
Prisuppgifter: 
Beslut: Jörgen får i uppdrag att tillfråga Sportringen om kostnadsförslag. 30 nya kartor på plåt 
60 x 60 cm, samma storlek och material som befintliga, även priset om 15 befintliga plåtar 
används. 8 informationsskyltar i A3 format till den Geologiska ålderstrappan på Ringkallen, 
samma material som till befintliga plåtkartor. P-skyltar 20 x 20 cm som jämförelse till Haga 
reklams pris. 
Inkomster: 
Väntade inkomster till föreningen: 25 000 kr från Kramfors kommun, efter att vi redovisat 
kvitton för 50 000 kr, och cirka 10 000 kr från medlemsintäkter 2020. De nya swish-banden 
kan också generera intäkter.  
Ideella trätavlor: För att minska utgifterna tillverkas trätavlorna till den geologiska 
ålderstrappan ideellt av befintligt tryckimpregnerat virke av Hans och Anna tillsammans med 
Karin och Staffan Olsén-Öberg. 
Beslut: Vi inväntar prisuppgifter från Jörgen, samt att Joakim gör en samanställning av 
ekonomin och ser om riktningsbeslutet kan fastställas. 

5. Medlemsavgift 2020 Hans har haft stora tekniska problem med massutskicken. Beslut: Hans 
utreder e-postserverns ”Medlemstjänst” och efter det gör han ett nytt försök med 
massutskick. Beslut: Mirja gör ett inlägg på FB för att locka fler att betala in medlemsavgift. 

6. Swisha en gåva Enligt föregående protokoll tog Hans fram ett förslag för anslag på stolpar, 
för att de som vandrar ska ge en gåva. Resultatet blev ett swishband som kan fästas runt 
stolpen, den färdiga QRkoden gör inbetalningen väldigt enkel. Vi beslutade att beställa 200 
stycken, se punkt 4.  



7. Annas arbete med vikkartan går framåt. Jörgen tog med sig en utskrift till mötet, så att alla 
enkelt kunde se. Mirja berömde arbetet mycket och övriga deltagare instämde. Några 
detaljer återstår dock. Dessutom ska Anna Greta Tjäder översätta ytterligare ett par korta 
textstycken till engelska, slutligen korrekturläser hon alla texter.  
Mötet diskuterade Peter Edholms önskemål att markera ut en led som är på gång på 
Högåsen med rosa färg på kartan fast stigen ännu inte finns. Efter en del funderingar var 
mötet eniga om att den inte kan markeras ut som en led. Svarta stig-prickar har märkts ut för 
att visa hur man kan gå.   

8. Världsarvsledens Dag Jenny Gerdin har godkänt att vi får vara i Måviken och använda 
rullstolsrampen med färdig grillplats den 16 maj. Anna har informerat Naturum Höga Kusten 
så att dagen kommer med i deras vårprogram.  

9. Från föregående protokoll: Ingen P-platssymbol sätts ut vid Svartsjön eller Valto fäbod. 
10. Övriga frågor:  

* Jens Andersson och Malin Åström, Mädan hjälper till med leden från Mädan till Rödklitten. 
Över hygget får de hjälp av Carina och Olof Edström, Sund. 
* Mirja meddelar att Mädans byaförening undersöker möjligheterna till en kran för 
dricksvatten i Mädan. Eventuellt ska en sådan symbol med på kartan. 
* Vivianne Perbo tycker att Världsarvsleden och föreningens arbete borde ha med en artikel i 
årets upplaga av ”Vi i Nordingrå”. Mötet tyckte idén var bra. Mirja fick i uppdrag av styrelsen 
att fråga Madeleine Grip om hon vill skriva artikeln. 
* Lennart Lundholm har hämtat resterande tryckimpregnerat virke till Björnåsledens nya bro 
i Själand. 
* Datum- och platsförslag för skötselträffen är tisdag den 7 april kl 18.00-20.00 i 
Kulturfabriken, Mjällom. 
* Det skulle vara positivt om fler turistföretag stöttade föreningen, likt Pelle Åbergsgården 
eller med en gåva. Föreningens ideella arbete främjar deras företag. Mirja och Fredrik 
framför tanken i sina möten med andra turistföretagare.  

11. Nästkommande möte bestämdes till den 24 mars hemma hos Joakim i Näsänget kl 18.00 
12. Mötet avslutades och Åsa tackades för fika och goda havrekakor.  

 
 
 
Vid protokollet: 
Anna Renström 
 
 
 
 
 
 
Justerat: 
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