
 

Årsmöte Världsarvsledens Vänner, Kinapaviljongen på Mannaminne, 2021-09-26. 

Närvarande:  Lennart Lundkvist, Anders Dahlin, Hans Oscarsson, Joakim Kjellgren, Naima Dahl, 
 Björn von Boisman,  Jörgen Backéus, Kärstin Björkland, Anna Renström och Ingrid Sandström.  
 
Anna Renström öppnade mötet med att hälsa välkommen och föreslog en kort presentationsrunda 
bland mötesdeltagarna. 
 
1. Ordförande och sekreterare för mötet.  
Anna Renström valdes som ordförande och Ingrid Sandström som sekreterare för årsmötet. 
  
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
Vid årsmötet fanns 10 deltagande som var röstberättigade.  

3. Protokolljusterare och rösträknare.  
Till protokolljusterare tillika rösträknarevaldes Joakim Kjellgren och  Kärstin Björkland. 

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

5. Dagordningen. 
Dagordningen godkänns av mötet. 

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  
Anna Renström berättar i stora drag om Verksamhetsberättelsen för mötesdeltagarna. Alla 
närvarande hade också fått ett exemplar av Verksamhetsberättelsen.  Anna Renström betonar 
betydelsen av VV:s  goda kontakt  med de som hjälper till med ledens skötsel,  såväl privatpersoner 
som markägare och andra föreningar. Det känns mycket positivt med hela nätverket.  
Årets Skötselträff blev inställd igen p g a Covid 19. Återkoppling med  medhjälparna av lederna  
har med hjälp av några av oss i styrelsen, liksom förra året, skett både via mail och telefonkontakt. 
Anna Renström säger att en Verksamhetsberättelse oftast består av saker som har uträttats,  
förra  verksamhetsåret hade VV ett digert arbetsprogram med tanke på att en ny karta skulle  
tryckas upp. I år blev det fokus på andra frågor. En sådan fråga var om cykling på våra leder.  
Det marknadsfördes av ett företag som gav ut våra kartor i fel syfte. Det kan bli tråkiga 
 konsekvenser när sådant sker men det hela reddes ut.  Anna Renström betonar att VV:s leder 
 är vandrarleder, ej cykelleder.  
Annat som också hände på sociala medier var när en vändplan plötsligt uppstod som en 
husbilsparkering. Detta skedde helt utanför VV:s kontroll men lyckligtvis  klarades det hela upp  
av markägaren. Verksamhetsberättelsen avslutas med ett stort tack till alla medhjälpare, 
medlemmar, markägare, föreningar, byalag och andra som är behjälpliga i att vår led fungerar.    
Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet. 
 
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Kassören Joakim Kjellgren redogör för räkenskaperna.  Det har inte varit så stora utgifter i år  
p g a att VV inte tryckte upp nya kartor. VV har, glädjande nog, fått 60 nya medlemmar detta  
år samt gåvor av nöjda vandrare.  



Totalt är det 103 betalande medlemmar, varav många är familjemedlemmar, så  
medlemsantalet är större än 103.  
Resultaträkning och balansräkning godkänns av årsmötet. 

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret. 
Joakim Kjellgren läste upp revisionsberättelsen för årsmötet, där revisorerna skriver att 
räkenskaperna  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 Renström återkommer till att VV värnar om de som hjälper till med skötseln av  
lederna och att VV:s förhoppning är att kunna ordna med en Skötselträff våren 2022.  
Största utmaningen för ledens skötsel är vissa avsnitt med stor frodighet. Dessa kräver 
återkommande stora arbetsinsatser främst under vår och sommar och vi hoppas på att  
få fler medhjälpare till röjning och märkning.  
 Alla delar av Världsarvsleden är viktiga och vår ambition är att öka intresset för ledens mer  
okända delar genom att ev höja standarden på vissa avsnitt, ev fler bänkar att vila på samt 
 att väcka intresse för olika ledavsnitt på VV:s hemsida.  
Bra dialog eftersträvas med alla som är delaktiga i Världsarvsleden.  
  
Joakim Kjellgren presenterar budgeten för kommande verksamhets/räkenskapsår.   
Årsmötet godkänner kommande års verksamhetsplan och budget med tillägget 3000 kronor 
i budgeten som en övrig utgift för bland annat ett bokföringsprogram. 
 
11. Val av ordförande. 
Anna Renström väljs som ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

12. Övriga styrelseledamöter. 
Mötet väljer styrelsemedlemmar och suppleanter för kommande år: 
 Jörgen Backéus och Joakim Kjellgren:  kvarstår i 1 år. 
 Anders Dahlin, Hans Oscarsson,  och Ingrid Sandström: omval för 2 år.  
Lennart Lundkvist: nyval för 2 år. 
 Lasse Häggkvist, suppleant: omval för 2 år. 
 Åsa Nordius har avgått  som suppleant i styrelsen och VV tackar Åsa för hennes  stora  
engagemang i  VV.   
 

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

14. Val av valberedning. 
Malin Norlander och Görel Thurdin har avgått som valberedning. Vi tackar för deras medverkan.  
Nyval av Peter Norlin som väljs in av mötet som valberedning för 1 år. 
 
15. Motioner. 
Inga motioner har inkommit. 

16. Övriga frågor. 
Jörgen Backéus  vidareförmedlar en fråga från Själandsklintens förening om  VV kan bekosta  
 nya skyltar till Själandsklinten. Mötet bifaller inte ny skyltkostnad p g a att VV inte har  



ekonomisk möjlighet att sponsra föreningarna med detta. Jörgen Backeus undrar om alla 
medlemmar nås via medlemsregistret för info samt en önskan om att årsmötet ev skulle  
kunna läggas någon annan veckodag än söndag nästa gång. Hans Oscarsson säger att alla  
som lämnat sin mailadress ska nås av information via mail. Vad gäller årsmötesdag kan det  
beslutas längre fram. 
 
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. 

 

Världsarvsledens Vänner 2021-09-26 
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