Styrelsemöte Världsarvsledens Vänner, Edsätter 2020-07-16
Närvarande: Lasse Häggqvist, Anna Renström, Hans Oscarsson, Majvor Melinder, Åsa Nordius och
Ingrid Sandström. Joakim Kjellgren träffades på telefon gällande ekonomin.
1. Mötets öppnande
Anna förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Majvor Melinder valdes som justerare.
3. Föregående mötesprotokoll 2020-03-24
Lades till handlingarna.
4. Genomgång av ekonomin
Joakim berättar att VV har 21 025 kr på kontot i dagsläget. Anna rapporterade in till Kramfors
kommun om feriepraktikanternas arbete och Joakim betalade ut deras lön. Bidraget för dem
har redan kommit in från Kramfors kommun.
VV har i skrivande stund 70 betalande medlemmar sedan nyår. Vi hoppas förstås på fler!
Vår förening har fått in 2 gåvor via Swish; 1 gåva på 800 kr och den andra på 25 kr.
15 000 nya kartor kostade 19 000 kr i tryckning och ca 2000 kr i frakt = 21 000 kr.
En eventuellt ny bidragsansökan till kommunen ska göras före första september.
5. Feriepraktikanternas och handledarnas insatser veckorna 25-27
Feriepraktikanterna Finn och Emil, 2 duktiga killar som gått ut åk.9, har arbetat på olika leder i
3 veckor tillsammans med en handledare. De har röjt sly, målat prickar, satt upp kartor, hjälpt
till med spångar och tagit bort stockar som legat i vägen. Susanna Hermansson var handledare
några dagar, Lasse H. och Ingrid S. en dag, övriga tiden var det Anna och Hans som var med
praktikanterna. Bra jobbat av alla!!
6. Spontanhjälp av fler personer
Elin Johansson och Kennet Bergqvist , Näsänget/Umeå, har lagt spångar på västra sidan av
Ringkallen. Anna kollade först upp med markägaren och vår kassör. Det blev ok från båda och
virket kunde hämtas ut på Nordingrå Järn. Elin och Kennet ska även röja östra sidan av Ringkallen.
Victor Groenewegen Vd Weijden i Mjällom har röjt fram utsiktsplats vid Snårberget. Anna kollade
med markägaren först och Victor gjorde enl överenskommelse och tog bort endast lövträd.
Åsa Nordius fortsätter arbetet med att märka ut blå prickar till Älgsjöberget. Bra initiativ!
7. Återkoppling från medhjälpare
Det är så värdefullt med återkopplingen, kanske extra mycket nu eftersom det inte blev någon
Skötselträff i våras p g a Epidemin. Anna kollar upp i första hand med några medhjälpare och
Ingrid hjälper till med att ringa personligen till dessa. Vi spånar vidare hur återkopplingen kan
göras på bästa möjliga sätt.

8. Trasig trimmer
Trimmern var trasig och Hans tog sig an arbetet med att reparera den. Det var lättare sagt än
gjort men Hans lyckades till slut. Hade kanske varit enklare att köpa en ny, så en stor eloge till
Hans trimmerarbete!!
9. Sommarväxtligheten på lederna
Lasse Häggqvist har cyklat runt på många av våra leder. Han tycker att det ser bra ut på de
flesta leder. Han har också passat på att prata med vandrare som han har mött under sina
cykelturer och de har berömt lederna.
10. Sportringen, kartor till informationstavlor mm
Materialet från Sportringen levererades, den Geologiska ålderstrappan på Ringkallen är klar.
Hans fick extrajobb med att montera 15 filmer på de återanvända plåtarna. Så nu är det klart.
11. Kartdistribution
Vi beslutar att dela ut kartorna efter behov, det är ett väldigt sug efter dem! Senaste önskemål är
Naturum Höga Kusten och Skutskepparn i Barsta, Jörgen lämnar ut dem. Ingrid har delat ut kartor på
Mjällomshalvön. Vi hoppas att vi kan trycka nya kartor nästa vår om det skulle behövas.
Mirja och Fredrik Lindström har en ide om ekonomisk sponsring från företagarna till föreningen, vi
får se vad det mynnar ut i.
12. Ny markägare
Det är ny markägare i Sund och han vill inte ha leden inpå knuten. Förslag från styrelsen är att hitta
en lösning med markägaren. Ev skulle leden kunna ändras med smärre förändringar men vi får
avvakta markägarens samtycke.
13. Reportage om Världsarvsleden
Det har varit många reportage om våra leder den här våren, glädjande nog! Anna berättar att
Tidningen Ångermanland har skrivit om ledens upprustning och ett stort reportage om den
geologiska Ålderstrappan. Det har varit reportage i Magasin Höga Kusten , Vi i Nordingrå och nu
senast i Kramforsbladet. Det finns även en app på hogakusten.com där även Världsarvsleden är
med.
14. Nya hemsidan
Hemsidan har blivit bra mobilanpassad. Hans berättar att han har jobbat mycket med den
och att vi nu har ca 12 000 besökare/månad! Det är många som går in och tittar på t ex
Själandsklinten, Barsta, Ringkallen och Rödklitten, för att nämna några populära sökningar.
15. Planering inför kommande möten
Vi beslutar att ha ett styrelsemöte i månadsskiftet aug/sept, vi avvaktar lite med exakt datum
beroende på vädret eftersom vi planerar att ha mötet ute hos Anna och Hans. Årsmötet brukar
vara i slutet av september, vi avvaktar med datum p g a Coronaepidemin. Vår kassör Joakim
lämnar in balans- och resultaträkning för senaste året samt kommande budget till revisorerna
som gör revisionsberättelsen inför årsmötet. Anna skriver verksamhetsberättelsen för året som
varit och för kommande år och kan vid behov få lite hjälp av Ingrid med den.
16. Valberedningens arbete
Majvor Melinder som varit med i många år, kommer att avgå som suppleant i styrelsen och vi
får se vem som kan ta över hennes plats som suppleant.
17. Övriga frågor
NIFF har patentet på namnet Världsarvsledens Vänner. Det avtalet ska nu förnyas för en 10årsperiod. Örjan Löv på NIFF har framfört önskemål om att VV betalar för kommande avtal som
gäller i 10 år. Styrelsen anser att det är rimligt att VV står för kostnaden (2000 kr hittills men det sker
en ökning nästa år) men önskar att NIFF fortfarande står kvar som registrerad huvudman. Detta ska
betalas innan årsskiftet.

Danne i Omne som har upplåtit parkeringsplatser, fick gruslass till parkeringen. Det behövs beställas
mer grus dit. Hans och Joakim kollar upp priser om detta. Vi avvaktar med beställning innan vi får
besked från kommunen om bidrag.
18. Mötet avslutas
Anna tackar för styrelsens engagemang och avslutar mötet.
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