Protokoll från styrelsemöte i föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl
21 augusti I Bygdegården klockan 10:00-11:00
Närvarande:
Lars Adolfsson, Henrik Turunen, Sylve Sahlström, Staffan Lund, Bo Käck, Hillevi Bohlin, Lars -Olof
Larsson, Jonas Weissglas
1. Mötets öppnande:
Staffan Lund hälsar välkommen och öppnar mötet
2. Föregående protokoll:
Protokollet lästes upp och godkändes
3. Inför årsmötet 2016 beslutades följande:



Årsmötet flyttas till söndagen den 25 september klockan 14:00- 16:00 i Bygdegården
Henrik Lindley , vd Domarbo Skog och Peter Eriksson, ägare till Molnebo gård bjuds in som
gästtalare
Årsavgiften blir oförändrat 500 kronor
Hillevi informerade om VNVs ekonomi – föreningen redovisar en vinst på 18504 kronor för
verksamhetsåret 1 juli 2015 – 30 juni 2016
Staffan kollar framöver upp status på namnen i styrelsen, ersättare, nyval ,omval mm.mm
Jonas uppdaterar hemsidan med info om datum, tid, program och VNVs ekonomi
Inga anmälda frågor från medlemmarna har inkommit än så länge
Förslaget om namnbyte till Vansjön-Nordsjöns Vattenvårdsförening för att bättre tydliggöra
vår verksamhet blir en punkt på årsmötet.
En arbetsgrupp med Henrik, Erik och Molly utsågs att förbereda lokalen, fika mm.
En arbetsgrupp med Hillevi, Jonas och Madeleine utsågs att sköta tryckning och distribution
av inbjudan.









4. Övrigt





Jonas informerade om ”Vansjö-Nordsjövarvet ”– ett motionslopp som går av stapeln 1
oktober - mer info kommer på hemsidan.
Tom Runeklev har framfört önskemål om inköp av T-shirts med texten ”klippare” till alla som
kör vassbåten. Beslutades att stödja förslaget. Tom får uppdraget att handla upp tröjor samt
present till årets klippare.
Tekniska beskrivningen av dammen måste slutföras menade Henrik Turunen. Medel måste
anslås för detta, eventuellt via EU-bidrag. Staffan menar att frågan bör vara öppen tillsvidare.



Staffan föreslår skapandet av en separat mailing-lista till berörda samarbetspartners,
myndigheter och andra intresserade där man snabbt får aktuell information om föreningens
verksamhet.

5. Mötet avslutas
Vid protokollet
Lars-Olof Larsson

