Styrelsemöte Världarvsledens Vänner, Edsätter 2020-09-06
Närvarande: Lasse Häggqvist, Jörgen Backéus, Anna Renström, Joakim Kjellgren, Majvor Melinder,
Hans Oscarsson och Ingrid Sandström
1. Mötet öppnas: Ordförande öppnar mötet
2. Val av protokolljusterare: Ordförande Anna och Joakim Kjellgren
3. Genomgång av föregående protokoll från 200716: Det blev lite prat om årets praktikanter och
deras arbetsinsatser. Duktiga pojkar som tog ansvar med hjälp av handledarna. Mycket röjning av
olika leder som var välbehövligt. Kramfors kommun har redan frågat om VV behöver praktikanter
nästa sommar också. Än så länge får VV avvakta och se hur det blir nästa år. Ett krav är ju att
praktikanterna har en handledare med sig varje dag. Vi pratade även om medlemsbetalningen till
VV. Vilket sätt är det smidigaste att betala på? Mest önskvärt är att så många som möjligt betalar
via Swish. Hur ska medlemmarna få bekräftelse på att de betalat? Via mail? Alternativt kan man gå
in på sin egen Swishhistorik också.
4. Ekonomin: Joakim talar om att VV har 23 585 kr och 65 öre vid dags dato på saldot.
Anna har skickat in en bidragsansökan om föreningsstöd till Kramfors kommun. Vi avvaktar med
att betala Patentverkets 2000 kr tills vi får besked om bidrag. Hans och Örjan Löf på NIFF har en
dialog om detta.
5. Röjsåg: Marie Nordin i Näsänget har skänkt en röjsåg till VV, tack för det! Den förvaras hos
Joakim och man har möjlighet att låna den. Lite trixigt att få igång den så det är bra med lite
kunskap om startandet.
6. Textöversättning: Isak Ahlbom på Plattberget, Ringkallen, har erbjudit sig att översätta texter till
tyska på de olika etapperna. Det tackar vi för!
7. Avvikelse av led: Ny markägare i Sund var missnöjd med den befintliga ledens dragning. Med hjälp
av bl a Ulrik Lindström löstes frågan i samråd med den nye ägaren att dra om leden ett kortare
stycke. Det blir en liten avvikelse från kartan men skyltning på plats gör att det ändå är lätt att hitta.
NIFF:s ordförande Örjan Löf och Anna har haft dialog under processens gång. NIFF är ledens
huvudman och har markavtalen. Tack till Ulrik Lindström och markägaren för ett lösningsorienterat
resultat!
8. P-plats Älgsjö: Pelle Sjölander har hämtat stolpar och P-skyltar hos Anna och Hans. Ny och bättre
parkeringsmöjlighet i Älgsjö bortanför hans ladugård, skyltarna visar vägen bra. Om det visar sig bli
besvärande för Pelle att bilarna kör över hans gårdsplan så är det möjligt att iordningställa en rymlig
parkeringsplats på Iris Edströms mark i Älgsjö. Den kräver dock en stor arbetsinsats och gruslass.
9. Motormuseet- Högklintsvägen: Kennet Bergqvist hjälper Björn Gerdin med att röja sträckan från
Motormuseet till Högklintsvägen i slutet av oktober.

10. Återkoppling: Eftersom det inte blev någon Skötselträff i år så har återkopplingen med de som
ansvarar för olika leder skett i år via telefonsamtal, Ingrid har ringt några, en del har svarat via mail
och Anna har haft kontakt med många under sommaren. Det har fungerat bra.
11. Förberedelser inför årsmötet: Söndag 27/9 kl.16.15 blir det årsmöte utomhus men under tak.
Anna har bokat Kinapaviljongen på Mannaminne. Vi håller distans ute, inget fika(man får ta med eget
förstås!) och varma kläder är bra att ha.
Medlemsregistret ska ses över så att kallelse kan skickas ut till alla medlemmar.
Verksamhetsberättelsen och planen görs av Anna och Ingrid korrekturläser.
Verksamhetsberättelsen, Verksamhetsplanen samt räkenskapsrapporterna skickas ut, ev i flera
omgångar beroende på när räkenskapsrapporten är färdigställd. Medlemmarna har då möjlighet att
göra tillägg och ge sin åsikt innan årsmötet klubbar besluten. Joakim har lämnat in resultatrapport,
balansräkning och budget till våra revisorer Linda Björklund och Erik Hägerlind. Budgeten just nu
tillåter inget omtryck av kartor inför nästa år.
12. Möten framöver: Vi diskuterar lite om kommande styrelsemöten efter årsmötet. Vi kom fram
till att behovet inte är lika stort nu som det var förra året när arbetet med den nya kartan och
lederna skulle färdigställas. Styrelsen beslutade att inte planera in några möten efter det
konstituerande mötet den 27/9, förrän till våren. Om något skulle dyka upp som föranleder ett
möte kan vi ta det digitalt.
13. Övriga frågor: Omnevikens byaförening har hand om lederna Ön och Salberg. Hans berättar att
Göran Westin har gått leden Ön med GPS och Hans och Anna har gått Salsbergsleden med GPS.
Båda lederna är nu inrapporterade till Lantmäteriet som lägger in uppgifterna på sin sida.
Göran Westin representerade även VV på Omnevikens byaförenings LONA-projektdag, då han
delade ut VV:s kartor.
Vi pratar också om allt fint arbete som görs av såväl ledansvariga i Nordingrå samt arbetet som
styrelseledamot. Styrelsearbetet är omfattande med många olika slags uppgifter och ansvar.
Det här året har det varit extremt mycket arbete, såväl fysiskt som administrativt, särskilt för
Anna och Hans som är spindeln i nätet. Förhoppningsvis ska det väl bli lite lugnare arbetstempo
framöver. Ett önskemål från mötet till valberedningen inför nästkommande årsmöte är att styrelsen
stärks med eldsjälar som har tid för fysiska eller administrativa insatser för leden som helhet.
Detta för att kunna fortsätta hålla en hög lägstanivå för vår vackra led - Världsarvsleden.
14. Mötets avslutande: Anna avslutar mötet med att tacka för ledamöternas engagemang.
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