Protokoll ifrån Styrelsemöte i föreningen Vansjö-Nordsjö väl.
Den 8 Maj 2016 hos Yngve Melin i Tega.
Närvarande: Yngve Melin, Inger Lennvall, Johan Åberg, Lars-Olov Larsson, Sylve Sahlström, Lars
Adolfsson, Marie Engström, Hillevi Bohlin, Madeleine Wadstrand, Hans Lindström, Tom Runeklev
och Henrik Turunen.
1. Välkommen.
*Yngve Melin hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Föregående protokoll (bifogas).
*Föregående protokoll läggs till handlingarna.
3. Rapport från möte om Leader i Tärnsjö (Hillevi).
*Hillevi Bohlin informerade att hon och Louise Gårdenborg varit på mötet, som bland annat
informerade om samarbetsformer mellan företagande och föreningsliv. Projektplan och budget för
att ansöka om pengar (Leader T är nytt).
Hillevi Bohlin kollar med Louise Gårdenborg och undersöker om VNV kan ingå ett samarbete med
bygdegårdsföreningen i frågan.
4. Rapport från möte vid Tämnaren samt bestämma tidpunkt i Juli för VNV besök till
Tämnaren med buffelsafari (Lars-Olov).
*Styrelsen planerar för ett studiebesök vid Tämnaren med vattenbuffelsafari i Harbo, 6 Juli eller 9
Juli, Staffan Lund bokar datum.
5. Planering inför fest i Heby(Sylve).
*Sylve informerade om ett möte han kallat till i frågan, där det beslutats om att i samarbete med
bygdegårdsföreningen skall anordnas en sjörunda. Inger Lennvall informerade om olika planerade
stopp som ger hantverkare, konstnärer och företagare möjlighet att visa upp sig.
Sjörundan/cykelrundan runt sjön startar mellan kl.10:00-12:00 söndagen den 3 Juli.
Planeringsmöte 14 Maj kl.15:30 hos Sylve Sahlström.
6. Kontakter med markägare för vattenregleringssamfälligheten – nästa steg (Yngve).
*Yngve Melin informerade om att Peter Eriksson (Molnebo) bokar möte med/tillsammans med
Starfors.
Börje Åstrand och Yngve Melin sammanställer avsiktsförklaring för medlemskap i
interimföreningen.
7. Information om vassgruppens arbete (Tom och Johan).
*Johan Åberg har lagt i vassbåten i sjön, nu med en ny 8Hk motor med elstart, klar att köra.
Det planeras ett uppstartsmöte om ca: 14 dagar.
8. Övriga frågor.
*Information om EU ansökan hålls av Per Möller vid nästa styrelsemöte, som är den 26 Juni i
bygdegården.
9. Nästa möte.
*Nästa möte hålls i bygdegården den 26 Juni kl.10:00-12:00.
Mötet avslutas.
För VNV.
VNV / Henrik Turunen

