Styrelsemöte Världsarvsledens Vänner 2021-06-21, utomhus i Edsätter p g a Covid19.
Närvarande: Anna Renström, Hans Oscarsson, Åsa Nordius, Jörgen Backéus, Lars Häggqvist
och Ingrid Sandström.
1. Mötets öppnande.
Ordförande Anna Renström öppnar mötet.
2. Val av justerare.
Åsa Nordius väljs som protokolljusterare.
3. Föregående mötesprotokoll från 2021-04-10.
Protokollet som finns på hemsidan, lägges till handlingarna.
4. Genomgång av ekonomin.
Anna talar om att det finns pengar på kontot om det skulle uppstå något akut behov i
anknytning till någon av lederna.
5. Kartdistributionen.
Anna börjar med ett förtydligande gällande VV:s kartdistribution. Vid förra styrelsemötet
beslutades att inga kartor skulle gå att beställas genom hemsidan men diskussioner i styrelsen
via mail under maj månad, gjorde att styrelsen beslutade gemensamt att vandrare kan beställa
VV:s karta direkt via hemsidan. Hans Oscarsson pratade med vår revisor Linda Björklund som
tyckte att styrelsens förslag på 60 kr i administrations- och portoavgift/karta är en rimlig kostnad.
Vår tilltänkte kassör Lennart Lundkvist, som tar vid efter Joakim Kjellgren, övertar senare denna
kartdistribution. På hemsidan informeras också om att lederna endast är till för vandring samt
att etappkartorna är mobilanpassad.
Anna Renström har pratat med Lars Parkman, Nordingrå kyrka. Kyrkan kommer att vara öppen
28/6 - 7/8, mån-lör 10-16 och då kan besökare själva hämta vår vandringskarta.
Hans Oscarsson har frågat Anna Carleman, Naturum Skuleberget, om de vill ha en plåtkarta men
hon tackade nej till det eftersom det kan uppfattas som att man kan vandra från den platsen. Hon
tycker att det räcker med att kunna visa/ge ut vår karta.
6. Ledens långsiktiga arbete.
Vid förra styrelsemötet diskuterades ledens fortsatta möjligheter vad gäller avtal med markägare,
kartlicens, kartdistribution, dialog med skötselansvariga för de olika etapperna och frågor som
kommit upp om hur lederna utnyttjas av besökare. Ingrid sandström redogör för ett telefonsamtal
som hon har haft med Örjan Löf i NIFF. Örjan Löf berättade lite om NIFF:s roll att vara ett av många
områden i Kramfors kommuns Landsbygdsutveckling. NIFF( Nordingrå Intresse och
Företagarförening) arbetar för att utveckla bygden vad gäller service av olika slag, få folk att vilja
bosätta sig här, locka hit turister mm mm. Örjan Löf sa att frågan om vidareutveckling av VV:s leder
kommit upp till diskussion någon gång men att det mer är som en allmän diskussion. Ingen vill "ta
över" leden och det är väldigt diffust med vad man vill förändra, cykling har nämnts. Örjan Löf

har kontakt med Anna Renström emellanåt och vet att VV:s leder sköts ideellt av såväl styrelse
som skötselansvariga och att styrelsen har en bra organisationsplan för den kontinuerliga skötseln av
leden. Andra betydelsefulla saker är också bra och tydlig kontakt med markägare och att
kartlicensen används på det sätt som avtalats.
7. Parkering i Omne.
Anna berättar att gruslasset till Omne parkeringsficka (markägare Dan och Kattis Svensson)samt
utplaning av gruset har ordnats av aktörer som anlitats av VV, till en viss kostnad.
8. Kontaktlista för Ringkallen
Parkeringen vid Kåsta: Markägare Bengt Byström och Fredrik Melin är tillfrågade om att ha
parkeringen vid vägbommen. Kennet Bergqvist ser över parkeringen och röjer vid behov.
Parkeringen vid Gärde: Staffan Öberg och Karin Olsen är markägare, Hans Oscarsson har satt upp
Världsarvsledens P-skylt.
Kennet Bergqvist och Elin Olofsson har lagat det trasiga rastbordet uppe vid masten och flyttat det till
en bättre plats (ej VV:s bord). De har även flyttat en bänk till hygget på östra sidan. Elin Olofsson
kollade upp vilka som är markägare och Anna Renström ringde upp dem för att höra om det är OK.
Tidigare medhjälpare för Ringkallen-Häggnorsvägen har sagt ifrån sig skötselansvaret och
Kennet Bergqvist tar den delen nu.
Karin Olsén-Öberg och Staffan Öberg fortsätter att hjälpa till på sin del av Ringkallen.
Lasse Olmenius i Sörle har gjort en stor insats med utsikten på östra sidan, en mycket värdefull
insats. VV tackar alla duktiga och entusiastiska medhjälpare, så fantastiskt att Ni finns!
9. Lista till Barsta.
Anna uppdaterar lista till Barstas informationstavla, eftersom den är trasig. Inga namn och ställen
nämns eftersom det kan ändras snabbt. Listan hänvisar i stället till hemsidans aktuella mat- och
boendelista, samt uppmanar till att ge en gåva till ledens skötsel.
10. Dialog med skötselansvariga.
Då vi inte har kunnat ha en fysisk träff med de skötselansvariga i år heller, p g a Covid19, så
fortsätter Anna Renström och Ingrid Sandström att ringa till en del av de som sköter om lederna.
Det är viktigt att ha kontakt kontinuerligt och det är så positivt att få höra de skötselansvariga
berätta om sitt arbete och om ev funderingar.
11. Leden i Sund.
Anna Renström kontaktar markägaren för att höra om de förändringar som han vill göra för att
det ska bli så bra som möjligt för såväl ägaren som för vandrarnas skull.
12. Kommande årsmöte och styrelse framöver.
Anna vill höra hur styrelsen tänker om sitt arbete i styrelsen framöver. Alla närvarande känner
lust och engagemang för att fortsätta arbetet med Världsarvsledens Vänner. Vi ser fram emot ett
bra fortsatt samarbete med alla som vill vara ute i naturen, vårda den och njuta av den.
13. Övriga frågor.
Hans Oscarsson berättar att vår hemsida har 150 nya besökare/dag. Totalt har vi 400-500
besökare/dygn vilket känns mycket roligt.
14. Nästkommande styrelsemöte.
Vi beslutar att ha ett styrelsemöte någon gång i slutet av juli. Vi bestämmer tid längre fram när vi
ser hur vädret blir, eftersom mötet ska hållas utomhus.

15. Mötet avslutas.
Ordförande Anna Renström avslutar mötet med att tacka styrelsen för dess engagemang.
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