Styrelsemöte Världsarvsledens Vänner 2021-02-15, via mail p g a Covid 19.
Närvarande: Anna Renström, Hans Oscarsson, Joakim Kjellgren, Åsa Nordius, Mirja Lindström,
Fredrik Lindström, Jörgen Backéus, Lars Häggqvist, Anders Dahlin och Ingrid Sandström.
1. Mötets öppnande.
Ordförande Anna Renström öppnar mötet.
2. Val av justerare.
Joakim Kjellgren väljs som protokolljusterare.
3. Föregående mötesprotokoll från 2020-09-06 samt Årsmötes- och Konstituerande
mötesprotokoll från 2020-09-27.
Protokollen lägges till handlingarna. Protokollen finns på hemsidan.
4. Genomgång av ekonomin.
Joakim Kjellgren redovisar föreningens ekonomi. Vi fick veta i höstas att VV får bidrag från
Kramfors kommun för hälften av våra redovisade kostnader. Maxbeloppet är 30 000 kr.
I dagsläget har vår förening 27 267 kr. Joakim berättar att vi har fått en del sponsorpengar
och det är 6 medlemmar som betalat avgift sedan oktober månad.
5. Medlemsavgifter.
Joakim Kjellgren och Hans Oscarsson ordnar med utskick för inbetalning av medlemsavgifter 2021.
6. Omtryck av kartor.
Föreningens ekonomi är inte så god just nu men ambitionen är att kunna göra ett omtryck av
kartorna eftersom de är så omtyckta. Beslut gällande omtryck och antal tas vid styrelsemöte
längre fram.
Hans Oscarsson fortsätter att ha kontakt med Mia m fl på HK Destinationsutveckling. Hans
återkommer om detta om det ev mynnar ut i något framöver.
7. Skötselträffen.
Skötselträffen är till för att samla de som ansvarar för ledernas skötsel, att de själva får berätta
om det egna arbetet och får höra om de andras leder och vad som behöver göras framöver.
Förra året ställdes träffen in på grund av Corona. Det är mycket betydelsefullt att vi ändå har
någon form av dialog och återkoppling med dem som sköter om lederna, så Anna Renström
och Ingrid Sandström tog kontakt förra året via mail/telefonsamtal med en del av de som
ansvarar för skötseln. Det blev en bra återkoppling, den var välbehövlig och Anna och Ingrid
tar ansvar för detta i år också.
8. Världsarvsledens Dag.
Vi diskuterade förslaget som kommit upp om att ha Skötselträffen och Världsarvsledens Dag, samma
dag. Mötet beslutade dock att hålla dessa två aktiviteter var för sig. Vi vet inte hur det
blir med Covid 19-restriktionerna detta år så vi avvaktar med en ev. Världsarvsledsdag.

9. Parkeringsfickan i Omne.
Anna Renström och Hans Oscarsson ombesörjer i samråd med markägare att mer grus ordnas
till parkeringsfickan i Omne, vid stigens början upp mot Klocke, så att den blir funktionell och bra.
10. Själandsklintens parkering.
Den vägstump som Världsarvsleden följer fram till parkeringsfickan till Själandsklinten kan behöva
förstärkas. Jörgen Backéus följer upp frågan och den bordläggs tills vidare.
11. Kassör.
Lennart Lundkvist har erbjudit sig att ta över rollen som kassör från och med årsmötet hösten 2021.
Vi är tacksamma för erbjudandet då vår nuvarande kassör Joakim Kjellgren har velat att vi ska hitta
en ersättare för honom. Lennarts krav är att få använda sig av bokföringsprogrammet Fortnox till
en årlig kostnad av 2970 kronor per år.
Styrelsen godkänner att Anna Renström lämnar förslaget av ny kassör till Valberedningen.
12. Övriga frågor.
Mirja Lindström och Fredrik Lindström informerar om att det i Fällsvikshamn har anlagts en ny
väg till de nya tomter som gränsar till den blåmarkerade leden mot Rotsidan. Tydlig skyltning
vid stigens början saknas.
Hans Oscarsson framför Madeleine Grips hälsning att vandrare har frågat efter var man kan köpa
Världsarvsledens tygmärken. Det kom upp olika förslag i styrelsen t ex Norrfällsvikens camping,
Café Nyfika, Lappudden, Vägkyrkan, Skutskepparen, Mannaminne. Anna Renström tror att det kan
vara bra att bestämma sig för en försäljningsplats som man kan hänvisa till på hemsidan. Ett ställe
som har öppet året runt och som ligger centralt till. Anna föreslår att vi väntar med att ta beslut i
den här frågan.
Mirja Lindström och Fredrik Lindström berättar att VisionNordingrå 2025, har skapat en arbetsgrupp
där idén med ett förenklat kartblad över vissa lättillgängliga leder pågår. Fredrik ingår i den
arbetsgruppen. Anna Renström understryker att detta kartblad inte har med Världsarvsledens
Vänner att göra, det är VisionNordingrå 2025 idéer.
13. Kommande möten.
Corona-läget gör all planering svår inför kommande möten, men vi hoppas att vi längre fram i vår
ska ha möjlighet att träffas utomhus på säkert avstånd.
14.Mötet avslutas.
Anna Renström avslutar mötet med att tacka styrelsen för dess medverkan och engagemang.
Världsarvledens Vänner 2021-02-15
Sekreterare Ingrid Sandström
Ordförande Anna Renström
Protokolljusterare Joakim Kjellgren

