Styrelsemöte Världsarvsledens Vänner 2021-04-10, utomhus i Edsätter p g a Covid19.
Närvarande: Anna Renström, Hans Oscarsson, Joakim Kjellgren, Åsa Nordius,
Jörgen Backéus, Lars Häggqvist och Ingrid Sandström.
1. Mötets öppnande.
Hans Oscarsson som var mötets ordförande öppnar mötet.
2. Val av justerare.
Joakim Kjellgren väljs som protokolljusterare.
3. Föregående mötesprotokoll från 2021-02-15.
Protokollet lägges till handlingarna. Protokollet finns på hemsidan.
4. Genomgång av ekonomin.
Joakim Kjellgren redovisar föreningens ekonomi. Utskicket ang medlemsavgift via mail har
fungerat bra. VV har i dag 61 betalande medlemmar för år 2021. Vid dags dato har vår
förening 34 767 kr.
5.1. Ledens möjligheter att finnas kvar.
Hans Oscarsson ger en sammanfattning av den senaste tidens händelser angående leden, cykling
och andra verksamheters användande av vår karta.
Hans har också varit i kontakt med Ingrid Vikland som var med från början när leden bildades.
Avtalen med markägarna gäller endast vandring och de kan sägas upp med ett års framförhållning.
NIFF har markavtalen och VV har god dialog med såväl markägare som NIFF och i den andan
fortsätter vi.
5.2. Kartlicensen.
VV har ett stort ansvar gentemot markägare som upplåter sin mark för leden och alla medhjälpare
som ser till att leden är öppen samt för alla som vandrar på den.
Hans Oscarsson berättar att det är endast VV som har kartlicensen som gäller vandring och ideell
verksamhet.
Licensen tillåter inte att tredje part använder kartan i kommersiellt syfte och framförallt inte till
verksamhet som gäller något annat än vandring. Kartan ska inte heller spridas i för stor omfattning
och här har VV gjort fel genom att vara alltför generös med utdelningen.
Det som nu har uppdagats är att HK-destination (tredje part) har marknadsfört cykling med hjälp av
våra kartor. Och det innebär problem för VV. HK-Dest informerades för flera år sedan om att
kartlicensen inte fick användas av andra än VV. Om kartan missbrukas av tredje part kan markavtalen
sägas upp av markägare och licensen dras in av Lantmäteriet. Och då får även VV:S hemsida stänga
ner. Örjan Lööf i NIFF har kontaktat HK-Dest som har tagit bort ordet Världsarvsleden från sin
hemsida men tipset att cykla Ringkallen med hjälp av en bra karta, finns kvar.
Joakim Kjellgren och Anna Renström berättar också att någon/några markägare vill göra lite
förändringar på någon led så Hans Oscarsson föreslår att VV inte trycker några fler kartor i år. Det

går inte heller att beställa kartor via Världsarvsledens hemsida längre, det finns en mobilanpassad
karta över VV:s leder som fungerar bra. Styrelsen ger bifall till Hans Oscarssons förslag.
5.3. Ledens långsiktiga arbete.
Många upplever Världsarvsleden som mycket positivt. Leden fungerar bra tack vare alla markägare
som upplåter mark. Leden fungerar bra tack vare alla duktiga skötselansvariga, utan dem skulle
lederna snabbt växa igen. Leden fungerar också tack vare engagerade styrelsemedlemmar som har
Världsarvsledens syfte och mål för ögonen. Leden fungerar också bra tack vare de vandrare som
vistas på ett naturvänligt sätt i skog och mark. Det krävs arbete och entusiasm och kanske ytterst
några eldsjälar som får med sig alla i detta. Här har Anna Renström och Hans Oscarsson tagit ett stort
ansvar , det är vi alla i styrelsen ense om. Men för att orka och bibehålla lusten så behövs fler aktiva
som kan hjälpa till med arbetet. Vi önskar oss helt enkelt fler nya medarbetare! Man kan vara aktiv
på olika sätt, en del vill arbeta mer fysiskt medan det administrativa/kommunikativa arbetet passar
andra bättre. Alla intresserade är välkomna att höra av sig till oss i styrelsen.
6. Inför kommande säsong.
Det blir ingen fysisk Skötselträff i år heller p g a Covid 19. Anna Renström och Ingrid Sandström
kommer att ringa/maila till en del av Er som är skötselansvariga. Vi har lite återkoppling om Er del
av leden och Era ev funderingar. Vi tog kontakt med en del förra året och upplevde att det var
positivt så vi fortsätter med detta när man nu inte kan träffas som vanligt.
Anna kommer att ringa Kenneth Bergqvist för att höra om det finns intresse med ett internt
nätverk för Ringkallen.
Lasse Häggqvist och Hans Oscarsson kommer att se över alla 14 informationstavlors skick när
snön har tinat bort.
Anna ersätter texten med boendelistan på infotavlorna med ny/annan text. Boendelistan finns
på hemsidan.
Åsa Nordius och Lasse Häggqvist ordnar stolpe med vägvisare vid Fällsvikshamn och Rotsidan.
Ett gruslass till behövs i Omne. Anna Renström och Hans Oscarsson beställer det.
Anna Renström gör i ordning små färgburkar som man kan hämta när man ska färgmarkera
en led.
Vår kassör Joakim Kjellgren har koll på ekonomin så att det räcker till det mest välbehövliga.
7. Distribution av kartor.
Naturum i Skule är nu enda stället som får dela ut våra kartor bakom disk, en karta per person.
Hans Oscarsson frågar Anna Carlemalm på Naturum i Skule om de vill ha en plåtkarta.
Anna Renström ska kontakta Lars Parkman för att höra om kyrkan på Vallen har möjlighet att dela
ut våra kartor, då får vi ett centralt ställe som många passerar.
8. Övriga frågor.
Mirja Lindström och Fredrik Lindström önskar avgå ur styrelsen. Styrelsen tackar dem för deras
arbete med bl a Björnåsleden och bifaller deras önskan.
9. Nästkommande styrelsemöte.
Vi bestämde inget datum i nuläget utan avvaktar med det tills vidare.
10. Mötet avslutas.
Hans Oscarsson avslutar mötet med att tacka styrelsen för dess medverkan och engagemang.
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