
 
Styrelsemöte Världsarvsledens Vänner, tisdag 2021-11-09, Sockenstugan   

Närvarande: Lennart Lundkvist, Jörgen Backéus, Joakim Kjellgren, Hans Oscarsson, Anna Renström 

1. Mötet öppnas 

2. Joakim Kjellgren väljs att justera protokollet 

3. Föregående mötesprotokoll, årsmötes och konstituerande 2021-09-26, styrelseprotokoll 

2021-08-01 läggs till handlingarna. 

4. Administration 

Ny kassör  

Övergången från förra kassören Joakim Kjellgren till vår nya Lennart Lundkvist har gått bra, 

inte minst för att det material som Joakim lämnat över var i god ordning.  

Lennart har varit på Handelsbanken i Kramfors och identifierat sig som kassör gentemot 

banken med hjälp av årsmötesprotokoll och stadgar.  

Ekonomi 

*Lennart Lundkvist hade med sig verifikationslista från verksamhetsårets början 1 juli till 

mötets datum 9 nov till mötet, så att vill alla kunde se utgifter och inkomster. Mötet tyckte 

att verifikationslistan var mycket positiv att se, på så sätt fick vi se att många har gett gåvor, 

blivit medlemmar och skrivit trevliga små hälsningar – det gör styrelsen motiverad!  

Förbrukningsmaterial på Nordingrå Järn och ny röjsåg är utgifter vi haft. Föreningens 

tillgångar för mötets datum var 34 165 kr.  

*Lennart Lundkvist ska skicka en faktura till Länsstyrelsen för skötsel av stigen till det 

geologiska besöksmålet Rödklitten på 2500 kr. Lennart tittar på föregående års faktura och 

gör på samma sätt. 

*Hans Oscarsson har haft utgifter för porton till kartutskick och för domännamn till 

Världsarvsledes hemsida. Lennart Lundkvist behöver Hans bankkonto för att kunna betala för 

utläggen. 

*Hösten 2020 fick VV besked om ett bidrag från Kramfors kommun, Joakim Kjellgren har 

skickat in den första omgången kvitton för de utgifter som föreningen haft, drygt 12 000 

kronor. Lennart Lundkvist följer upp att Kramfors kommun utbetalar halva den summan.  

Medlemmar 

*Lennart Lundkvist kommer att förbättra föreningens medlemsförteckning och har redan 

påbörjat det arbetet efter de gamla listorna som Joakim Kjellgren överlämnat. Lennart för 



kontinuerligt in nya medlemmar i förteckningen, även samtliga namn i familjemedlemmarna. 

Eftersom medlemsavgiften är 100 kr/person och 150 kr/familj kan man säga att 

medlemsavgiften i en familj blir så här: Den första personen 100 kr, den andra 50 kr 

resterande 0 kr. Lennart behöver hjälp från hela styrelsen med en del uppgifter som saknas i 

medlemslistan och Jörgen Backéus kunde redan på mötet fylla i flera e-postadresser som 

saknades. Hans Oscarsson skickar sin lista med telefonnummer för SMS-utskick till Lennart. 

När medlemsförteckningen börjar bli färdig, skickar Lennart hela listan till styrelsen för 

påseende. 

* Medlemsavgiften gäller per år, inte per verksamhetsår eftersom det är brutet. De som 

betalar in det sista kvartalet har även betalat för kommande år. Lennart Lundkvist kommer 

att ombesörja utskick i januari om inbetalning för medlemsavgifter, i första hand digitalt. 

Lennart skickar en påminnelse. Den som betalar in medlemsavgift eller ger en gåva ska få en 

bekräftelse på det, med några enkla ord per sms eller mejl från Lennart, ungefär ”Du är nu 

medlem i Världsarvsledens Vänner” eller ”Tack för din gåva”.  

* Med bättre koll på vilka som är medlemmar, så föreslog Anna Renström att 

Världsarvsledens Dag kan vara gratis för medlemmar, men kosta för andra. Vi funderar mer 

på det.  

Informationsutskick  

Hans Oscarsson fortsätter att göra de allmänna utskicken, till exempel att skicka ut senaste 

protokoll. Lennart Lundkvist skickar kontinuerligt de nytillkomna medlemmarnas e-

postadresser till Hans, så att även de får utskicken. 

Kartutskick 

Hans Oscarsson fortsätter att ansvara för att skicka kartor till de som vill beställa, eftersom 

många samtidigt ställer frågor om leden som skulle vara svåra för Lennart att besvara. Vi kan 

konstatera att de flesta som beställer kartor också betalar porto- och 

administrationsavgiften, så vi fortsätter att bara bifoga en lapp med swish- och 

bankgironummer tillsammans med kartan. När någon vill beställa en karta upplyser Hans om 

att kartan kan hämtas gratis på Naturum Höga Kusten och i Vägkyrkan i Nordingrå under 

sommaren. 

Tygmärken 

Mötet beslutade att sänka priset på tygmärken till 30 kronor, detta för att ha samma pris för 

dem som Naturum Höga kusten har. Vi gör ett försök att ha tygmärken till försäljning från 

hemsidan, då tillkommer porto. Hans Oscarsson ansvarar för det. 

5. Nya medhjälpare 

Anders Omnell blir en till medhjälpare för att stärka upp skötseln mellan Omne och Klocke. I 

Östansjö har medlemmarna Emma Bergenholz och Alexander Betschart anmält sitt intresse 

att hjälpa till med leden i sitt område. Tack till Anders, Emma och Alexander och även till 



Kärstin Björkland som hjälpte oss att fråga Anders. 

Anna Renström skickar den uppdaterade medhjälparlistan till hela styrelsen. 

6. Bredviksberget – Lantmäteriet  

Anna Renström kontaktade lantmäteriet inför kartan 2020. Flera mjällomsbor hade påpekat 

att berget där Breviksstugan ligger heter Bredviksberget och att det länge stått fel på 

Lantmäteriets kartor. Börje Norberg i Mjällom kunde i detalj visa på sin framtagna karta hur 

det skulle vara. Anna har nu fått ett mejl från Lantmäteriet att de har hittat äldre belägg för 

att berget heter Bredviksberget, så nu har berget där Breviksstugan står fått tillbaka sitt rätta 

namn. Enligt Lantmäteriet finns på vardera sida av Mjällomsviken ett Flögberg. Det västra är 

det kända utsiktsberget nedanför Högklinten. Det östra Flögberget skiljs från Bredviksberget 

av Bossviksskrevan. På östra sidan av Bredviken hittade inte Lantmäteriet några äldre 

skriftliga belägg för namnet Ytterbredviksberget, därför har det förslaget till namnändring 

inte tagits med det. 

7. Övriga frågor 

*Lennart Lundkvist undrade om vi visste antalet besökare längs leden och vilka årstider de 

vandrade. Det är svårt att ha överblick över hela leden, men styrelsens intryck är att fler går 

utmed hela leden och att vissa platser, till exempel Själandsklinten, har haft en kraftig 

ökning. Att stigarna har blivit lite bredare och mer upptrampade är tydliga tecken. Från 

älgjägare har vi fått höra att de ser flera vandrare även på hösten och vi vet att en del 

turistföretagare anordnar vandringspaket på hösten.  

*Jonas Viberg har kontaktat Anna Renström och frågat om det är möjligt för VV att 

administrera information om när jaktlagen jagar på Världsarvsledens hemsida. 

Webbansvariga Hans Oscarsson har svarat att det är möjligt och mötet tyckte också att idén 

är bra. Jonas Viberg väcker frågan på jaktlagens möte i februari. 

8. Nästa styrelsemöte blir tisdag den 18 januari kl 18.30. Lennart Lundkvist bokar Sockenstugan. 

Anna Renström tar med fika. 

9. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet och ordförande: Anna Renström 

 

Justerare: Joakim Kjellgren 

 

(Protokollet justerades per mejl 2021 – 11 – 15)  


