STYRELSEMÖTE I FÖRENINGEN VANSJÖ-NORDSJÖ VÄL
den 23 oktoberber 2016 hos Staffan Lund i By.
Närvarande: Staffan Lund (SL), Madeleine Wadstrand (MW), Lars Adolfsson (LA), Henrik Turunen (HT),
Bo Käck (BK), Sylve Sahlström (SS), Tom Runeklev (TR) samt Gunilla Lindström (GL).
1) Mötets öppnande och godkännande av föregående protokoll
SL hälsade styrelsen välkommen och gick igenom föregående protokoll som godkänndes.
2) Konstituerande av styrelsen
Till vice ordförande valdes Yngve Melin, kassör Hillevi Bohlin samt till sekreterare valdes Madeleine
Wadstrand.
3) Beslut om tecknande av firma
För att underlätta hantering av medlemsavgifter inom föreningen skulle det underlätta om MW kan få
tillgång till kontot som föreningen har hos Swedbank. För detta krävs att MW tecknar firman.
Beslut: Beslöts att även MW tecknar firman.
4) Beslut om ny logga
Förslag på ny logga, 3 st, för föreningen har tagits fram av Mickael Eriksson. De 3 förslagen var likadana
textmässigt men med olika färgkombinationer. Föreslagen text: Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening med
kontur av sjöarna i vänsterkant.
Beslut: Samtliga 3 loggor godtogs med ändringen att texten i loggan ändras till Vansjö Nordsjö
Vattenvårdsförening, kan användas beroende på ändamål. Loggorna ska läggas upp på föreningens hemsida.
5) Ny avsiktsförklaring för markägarkontakter
SL läste upp den nya avsiktsförklaringen som innehåller 3 olika scenarier och vilka grupper inom styrelsen
som ansvaret faller på.
- om ingenting görs med sjöarna, vattenregleringssamfälligheten
- klippa mer intensivt, vassgruppen
- reglering av sjöarna, vattenregleringssamfälligheten
Kontakt har tagits med Domarbo skog (Anders Wall) och med Molnebo herrgård (Peter Eriksson). Båda
parter har undertecknat avsiktsförklaringen.
6) Kompletteringar med anledning av markägarkontakter

Punkten utgick, pga. Yngve Melin inte kunde närvara på styrelsemötet.
7) Diskussion om eventuell ansökan om LEADERMEDEL
SL redogjorde för LEADERMEDEL vilket är ett EU finansierat projekt för landsbygdsutveckling.
Beslut: Finansgruppen undersöker möjligheten att söka medel.
8) Medlemsutskick
MW läste upp sitt förslag till medlemsutskick, kommer att skickas ut till samtliga medlemmar tillsammans
med årsavgift. Medlemsutskicken är tänkt att skrivas och skickas ut till medlemmar 4 ggr/år.
Beslut: Nästa utskick, under jan – feb, skrivs av Börje Åstrand tillsammans med fiskevårdsföreningen och
kommer att handla om vattennivåer och fiske.
.
Utskick april – maj skrivs av Tom Runeklev och kommer att handla om vass/näckrosklippning.
Beslut togs också om att utskicket av medlemsblad tillsammans med årsavgift görs med mail och post (post
till de som inte har/inte uppgivit mailadress).
Medlemsblad utan bifogad årsavgift skickas bara ut med mail.
9) Övriga frågor
Diskuterades de olika grupper som finns inom styrelsen samt interimsstyrelsen för
vattenregleringssamfälligheten.
HT ifrågasatte om eventuellt dammgruppen bör återuppstå.
Fråga väcktes också om vad som händer angående indragning av fiber i området runt sjöarna.
Beslut: Tillföra resurser och kompetens till interimsstyrelsen genom att adjungera HT och BK till denna
styrelse. Beslutades också att interimsstyrelsen informerar vad som händer på styrelsemötena i VN
vattenvårdsförening.
GL kommer att förstärka aktivitetsgruppen och att SS blir kontaktperson. Inom övriga grupper sker inga
förändringar.
I nästa medlemsutskick ska Erik Franzen informera om indragning av fiber i området.
Representant från fiskevårdsföreningen kommer att bjudas in till nästa styrelsemöte.
10) Nästa möte
4 december kl.10-12 hos Yngve Melin i Tega.
Sekreterare,
_____________________
Lars Adolfsson
Justeras:
_____________________

______________________

Staffan Lund

Henrik Turunen

