Styrelsemöte Världsarvsledens Vänner 2022-04-12 Sockenstugan Vallen.
Närvarande: Anna Renström, Hans Oscarsson, Lennart Lundkvist, Jörgen Backéus,
Joakim Kjellgren, Anders Dahlin , Lars Häggkvist. Ingrid Sandström deltog via Zoommöte.
1. Mötets öppnande.
Ordförande Anna Renström öppnar mötet.
2. Val av justerare.
Joakim Kjellgren väljs som protokolljusterare.
3. Föregående mötesprotokoll från 2022-01-18.
Lennart har kollat upp datum för kvittoinlämning till kommunen: 1/9-22 är sista datum.
Protokollet som finns på hemsidan lägges till handlingarna
4. Genomgång av ekonomin.
Lennart Lundkvist rapporterar om det ekonomiska läget. Han delar ut balans- och resultatrapport
och berättar att det f n finns 46 873 kr på vårt konto. Resultatet mellan 1/7-21 - 11/4-22
är 19 323 kr.
5. Medlemmar.
Vid dags dato har VV 216 medlemmar. Lennart Lundkvist skickar ut en påminnelse till de som
inte har betalat in medlemsavgiften. Hans Oscarsson har uppdaterat listan för Nyhetsbrevet så
att även de nya medlemmarna som angett e-post får nyhetsbrevet.
6. Nya medhjälpare.
Vi har fått nya medhjälpare till leden i Edsätterfjärden. Per och Birgitta Burman kommer att hjälpa
till med leden från vändplanen i Älgsjö till Hällarna.
Anna Renström har varit i kontakt med Filip Andersson, ny ägare till Villa Fraxinus, om leden vid
Hyndtjärn. Filip Andersson har också möjlighet att hjälpa till vid fler ledavsnitt i närheten.
Anders Dahlin samordnar skötseln i området och kontaktar Filip Andersson.
7. Skötselträff.
VV har inte haft någon Skötselträff de senaste 2 åren p g a pandemin. Men nu satsar vi på att den
kommer att bli av i år! Förslag är söndag 22/5 kl.17.00-19.00 på Kulturfabriken. Ingrid Sandström
bokar lokal med fika. Några dagar efter mötet fick jag (Ingrid) besked om att vi har Kulturfabriken
bokad den 22/5. VV bjuder på kaffe, te och goda smörgåsar. Vi beslutade också att inte använda oss
av digital teknik denna gång utan fokuserar mer på att alla som kommer ges tid att få berätta lite om
sina leder. Detta upplevdes som mycket positivt av alla vid senaste Skötselträffen.
Till träffen tar Anna Renström med medhjälparlistor, kartor, färg, penslar och skötselinstruktioner.
Hon skriver också en inbjudan till de som hjälper till med lederna och skickar den med e-post samt
lägger ut informationen på FB. Hans Oscarsson tar med information om skötselträffen i kommande

nyhetsbrev.
8. Boende- och matlistan.
Anna Renström och Lennart Lundkvist hjälps åt med att uppdatera den för utskrift. En del uppgifter
är inaktuella och de tittar främst på nätet för att se vilka uppgifter som behöver revideras.
9. Markavtal.
På förra styrelsemötet bestämdes det att Lennart Lundkvist skulle titta på markavtalen tillsammans
med Stefan Lundkvist. Det är NIFF som har avtalen med markägarna och de löper tills vidare så länge
inte någon markägare vill säga upp avtalet. Anna Renström har pratat med Örjan Lööf, NIFF, om att
uppdatera markavtalen där leden dragits om. Stefan Lundkvist har läst igenom och gett
kommentarer till avtalet som kan vara till hjälp vid en ev uppdatering. Hans Oscarsson skickar avtalet
samt Stefan Lundkvists kommentarer till alla i styrelsen så att vi kan fundera på detta till nästa möte.
10. Övriga frågor.
Eva Lööf har kontaktat Anna Renström för att höra om VV vill vara med och representera VV på
Nordingrådagen på Vallen. Joakim Kjellgren kommer att vara där och representera VV.
Jörgen Backéus talar om att en del av Själandsklintens led blivit skadad genom skogsavverkning
och att den behöver bättras på. Jörgen säger att Staffan Olsson, en av markägarna, har berättat att
SCA ska reparera skadad stig. Anna Renström talar om att VV kan bidra med ett gruslass dit.
11. Nästkommande möte.
Nästa styrelsemöte blir tisdag 14/6-22, kl.18.30 i Sockenstugan på Vallen. Lennart Lundkvist bokar
lokal.
12. Mötet avslutas.
Anna Renström avslutar mötet med att tacka för styrelsens medverkan.
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