
 

 

Styrelsemöte  Världsarvsledens Vänner 2021-08-01, utomhus i Edsätter p g a Covid19. 
 
Närvarande:  Anna Renström, Hans Oscarsson, Åsa Nordius, Jörgen Backéus,  Joakim Kjellgren, 
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 2021-06-21. 
 Protokollet  som finns på hemsidan,  lägges till handlingarna. Hans Oscarsson ska skicka ut 
protokollet till de som står på listan. 
 
4. Genomgång av  ekonomin. 
 Joakim Kjellgren berättar att VV har sedan 210101 fått in 82 betalande medlemmar och vi har  
även fått flera bidrag från medlemmar och vandrare.  Hans Oscarsson berättar att ca 20  
personer har beställt Världsarvsledens karta via hemsidan och Joakim Kjellgren bekräftar att  
VV har mottagit inbetalningar för kartor.  
Föreningen har haft utlägg för en ny röjsåg som kan lånas ut till skötselansvariga för lederna.  
Det har också kommit  in kvitton på drivmedel för att röja leden.  Joakim Kjellgren skickar in de 
kvitton som finns till Kramfors Kommun för det senaste verksamhetsåret.  Maxtaket för 
kommunbidraget är 30 000 kr till föreningen om vi har haft utlägg för 60 000 kr. 
 
5. Läget längs våra leder.  
Anna frågar laget runt hur läget kring våra leder ser ut . Eftersom vi inte har haft någon fysisk 
skötselträff i år heller p g a Covid19, så har vi ringt runt till en del ansvariga för ledernas skötsel. 
Ingrid Sandström har pratat med ett antal ansvariga i Mjällom, Måviken och Mjällomslandet. Det 
mesta ser bra ut, förutom att det har fallit en del träd som ska tas bort. Markägare ska kontaktas  
ang detta. Det har målats markeringar på några ställen där det funnits behov. En av de 
skötselansvariga och tillika markägare vill att VV skriver på sin hemsida om att uppmana folk till 
försiktighet vid grillning.  
Anna Renström har haft kontakt med en person vid Länsstyrelsen ang vissa avsnitt runt Högklinten 
där träbroar varit trasiga.    
Anders Dahlin berättar att det ligger en del träd som blåst ner vid Mjösjön, markägare vidtalas.  
Anders Dahlin har röjt en passage förbi bråtet så man kan gå runt trädstockarna. I övrigt är det bra 
 på leden runt Salsåker. 
 Jörgen Backéus har området kring Själandsklinten och stugan på toppen. Många besökare har  
varit där i år också. De allra flesta besökare har tagit med sina egna sopor så det har fungerat bra  
och stugan är i ett välskött skick tack vare många som är behjälpliga vid Själandsklinten. 
Åsa Nordius säger att det mesta ser bra ut vid leden Edsätter mot Älgsjö.  



Anna säger att det har gjorts en hel del arbetsinsatser vid Ringkallen, se förra protokollet!  
Joakim Kjellgren och Daniela Baumann ansvarar för området runt Barstaberget och ner  
mot Näsviken.  Ett större träd har fallit upp mot toppen som de planerar att få bort. I övrigt  
är det bra framkomlighet.  
Lasse Häggkvist och Hans Oscarsson ryckte ut och slog mellan Omne - Klocke.  
I övrigt så verkar lederna i stort sett omskötta, vi vet ju att det växer så det knakar och att det  
behöver röjas kontinuerligt. På en del ställen växer det igen lite fortare och det kan behövas  
mer arbetsinsatser på de ställena. Omne - Klocke är ett sådant område och Hans Oscarsson  
ska kontakta Erik Hägerlind ang detta område.  
Anna berättar också om hur leden i Sund har ändrats.   
Samtalen med berörda skötselansvariga har varit mycket positiva och alla vill verkligen att det  
ska bli så bra som möjligt med leden men att tiden inte räcker till ibland. Världsarvsledens Vänner 
 är tacksamma för alla arbetsinsatser som gjorts och görs! Det är många som går lederna, såväl 
turister som ortsbor och som visar sin uppskattning för våra fina leder!  
 
6. Förberedelser inför årsmötet. 
Anna Renström skriver Verksamhetsberättelsen samt Verksamhetsplanen och Ingrid Sandström 
hjälper till med skrivarbetet. Joakim Kjellgren sammanställer den ekonomiska delen.  
Malin Norlander har avsagt sig uppdraget i valberedningen och  Anna undrar om någon i styrelsen  
har förslag på någon som skulle kunna passa i valberedningen. I nuläget finns inget förslag på person. 
 
7. Övrigt. 
Anna har inte hunnit byta ut listan i Barsta. Hon gör det vid tillfälle längre fram.  
Vägkyrkan på Vallen stänger en vecka tidigare än vad som sagts , med andra ord så är den stängd  
fr o m 2/8-21.  
Ingrid sandström hjälper till i fortsättningen  med att göra inlägg på VV:s Facbooksida.  

8. Datum och plats för nästkommande möte. 
Nästa möte blir årsmötet. Vi bestämmer preliminärt datum för det, söndag 26/9-21.  
Om vi får möjlighet att sitta i Mannaminnes utomhuspaviljong p g a Covid19, så blir det när  
ev aktiviteter där har avslutats på Mannaminne. (Förra året började vi mötet 16.15) 
Ingrid Sandström tar kontakt med Annika Wångby-Stattin på Mannaminne för att boka tid  
för årsmötet. 

9. Mötet avslutas. 
Ordförande  Anna Renström  avslutar mötet med att tacka styrelsen för dess arbete och 
engagemang. 
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