
 

Årsmöte Världsarvsledens Vänner, Kinapaviljongen på Mannaminne, 2020-09-27. 

Närvarande:   Anna Renström, Ingrid Sandström, Eileen Hedström, Hans Jonsson, Fredrik  Lindström,  
Åsa Nordius, Hans Oscarsson, Joakim Kjellgren och Jörgen Backéus.  

1. Ordförande och sekreterare för mötet.  
Anna Renström valdes som ordförande och Ingrid Sandström som sekreterare för årsmötet. 
 Varje mötesdeltagare presenterade sig inför övriga närvarande. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
Vid årsmötet fanns 9 deltagande.  

3. Protokolljusterare och rösträknare.  
Till protokolljusterare tillika rösträknare utsågs Joakim Kjellgren. 

4. Mötets utlysande.  
Mötet har lysts ut i god tid, 2 veckor innan mötet. 

5. Dagordningen. 
Dagordningen godkänns av mötet. 

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  
Anna Renström pratar om  verksamhetsberättelsen för mötesdeltagarna:  Det viktigaste för VV är 
dess medarbetare som sköter om lederna samt att ha en god kontakt med markägare. Det känns 
mycket positivt med hela nätverket. Skötselträffen och VV-dagen i Måviken i våras blev inställd p g a 
Corona så  återkoppling med skötselansvariga av lederna har skett både via mail och telefonkontakt. 
Det har också varit positivt att personer utifrån själva har anmält att de kan hjälpa till extra.  
Året har inneburit många praktiska insatser inför den nya kartan och Anna berättar vidare om årets 
sommarpraktikanter och deras arbete med att måla markeringar och röjning av sly mm.  
Geologiska informationstavlor har satts upp på Ringkallen samt framröjd utsikt. Bredvikens branter 
har fått trossräcken, nya rastbord har satts ut och nya parkeringsplatser har iordningställts. Det har 
kommit till nya leder på kartan, bl a Grista-Salsåker, Björnåsleden  och vattenkranar i Björnås och 
Mjällomslandet.  
 Marknadsföring av media, nya kartor, infotext och  mat- och boendelistan är uppdaterad. GPS-
lederna är med på Lantmäteriets kartor och  nya hemsidan är nu mobilanpassad. Medlemsavgifter, 
gåvor och kontakter med andra föreningar samt Kramfors kommun är också betydelsefullt.  
Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet. 
 
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Kassören Joakim Kjellgren redogjorde för räkenskaperna.   
Resultaträkning och balansräkning godkänns av årsmötet. 

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret. 
Joakim läste upp revisionsberättelsen för årsmötet, där revisorerna skriver att revisionsberättelsen 
 är i god ordning och de föreslår mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. 



8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna räkenskapsåret. 

9. Medlemsavgifter. 
Mötet beslutar att medlemsavgifterna för kommande år  ska fortsatt vara 100 kr/enskild medlem  
och 150 kr/ familj. 

10. Fastställande av Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.  
Anna återkommer till att VV värnar om de som sköter lederna och vi ska ha en Skötselträff i vår  
om möjligt.  Det är viktigt med kontinuerlig återkoppling med ledansvariga via mail och 
telefonsamtal.  Mycket arbete har  gjorts detta år inför nya kartan, det är alltid arbete med att  
sköta lederna och VV håller uppsyn över hur det ser ut med framkomligheten på lederna när det 
börjar grönska igen. Joakim presenterar budgeten för kommande verksamhets/räkenskapsår. 
Vi har lagt en låg budget för att hålla igen på utgifterna. Under förra räkenskapsåret gjordes många 
större satsningar med bl a nytryck av kartan och parkeringsplatser. 
Årsmötet godkänner kommande års verksamhetsplan och budget. 
 
11. Val av ordförande. 
Anna Renström valdes som ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

12. Övriga styrelseledamöter. 
Som styrelseledamöter och suppleanter för kommande år valde mötet: 
Jörgen Backéus och Joakim Kjellgren som väljs på nytt för 2 år.  Anders Dahlin, Hans Oscarsson,  
 Mirja Lindström, Fredrik Lindström och Ingrid Sandström kvarstår i 1 år. Suppleanter: Åsa Nordius 
och Lasse Häggkvist kvarstår i 1år.  
Majvor Melinder har avgått  som suppleant i styrelsen och VV tackar Majvor för hennes  stora 
engagemang i  VV. Majvor kunde inte närvara på mötet men vi hade en bukett höstblommor till 
henne. 

 13. Val av revisorer. 
Linda Björklund och Erik Hägerlind valdes som revisorer för 1 år. 

14. Val av valberedning. 
Malin Norlander och Görel Thurdin valdes  för 1 år. Malin är valberedningens sammankallande.  

15. Motioner. 
Inga motioner har inkommit. 

16. Övriga frågor. 
Jörgen Backéus berättar att vägen till Själandsklintens parkering behöver åtgärdas.  Det är ca 250 
meter som behöver bättre underlag. Markägaren vill gärna åtgärda den nu i höst så att den klarar 
belastningen när det blir vår och besökarna kommer med bil. Om det inte görs nu måste vägen 
stängas av till dess att det har torkat upp runt midsommar. Stugägarna runt omkring står för vissa 
delar av kostnaden och Jörgen vidarebefordrar nu frågan från Själandsklintens förening, om VV 
tillsammans med deras förening, kan bidra med ekonomiskt stöd till vägunderhållet. Ytterligare 
diskussioner ang  VV:s ekonomi behövs innan beslut  kan tas.  
Medlemmarna Eileen Hedström och Hans Jonsson undrade om det var möjligt att höja årsavgiften 
för att få in mer pengar till VV. Anna sa att för kommande år är det svårt att ändra 
på avgiften p g a att den står i alla kartor och beslut dessutom har tagits av styrelsen att låta den vara 
på samma nivå som föregående år. Funderingar finns alltid på hur man kan få in mer pengar till VV:s 
verksamhet. Kramfors kommun ger ett bidrag på 50% av VV:s utgifter men det finns alltid behov av 
mer pengar för att kunna göra förbättringar av lederna.  
Fredrik Lindström berättar om en inbjudan från NIFF om att delta i NIFF:s utvecklingsmöte för orten 
den 5/10. Anna har tackat nej till inbjudan p g a att VV måste begränsa sina arbetsuppgifter då det är  
arbetet med vandringslederna som har högsta prioritet. 



Ordförande Anna Renström avslutar mötet med att tacka för mötesdeltagarnas stora intresse.  
VV tackar också Mannaminne för deras vänlighet att låta oss ha årsmötet hos dem. 
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