Styrelsemöte VNV 2018-10-07
Närvarande: Staﬀan Lund, Tom Runeklev, John Norell, Louise Gårdenborg, Henrik Turunen,
Björn Johansson, MaMas Karlsson, Hillevi Bohlin, Sylve Sahlström, Gunilla Lindström, Lars
Adolfsson, Börje Åstrand (adjungerad teknisk rådgivare)

Mötet godkänner dagordningen
UUfrån föregående protokoll beslutas följande:
- Vi beslutar aW behålla brutet räkenskapsår men aW medlemskap avser kalenderår.
- Inga ﬂer avgi[spåminnelser 2018. Vi tar kra[tag 2019.
- Aktuell medlemslista ska tas fram Ull nästa möte.
- Louise avser aW kolla upp nyW automaUserat medlemsavgi[er och vilka kostnader det
kan innefaWa.
- Vi fastställer vilka personer som siWer i vilka arbetsgrupper i styrelsen
(gruppförteckning bifogas)
- Ny vassbåt är inhandlad uUfrån de önskemål som förelåg. Totala priset för deWa
beräknas uppgå Ull ca 35 000 kr.
- Körkurs på nya båten anordnas i vår.
Angående Länsstyrelsebeslutet.
- Vi har beviljats pengar och Louise har sammanställt en schemaUsk presentaUon
(bifogas) hur vi ska arbeta vidare så aW det sker i enlighet med hur ansökan är
u`ormad. Avgörande aW Länsstyrelsen är med i processen hela vägen.
- Vi uppmanas aW bokföra allt arbete i form av Ud, datum och vad vi gör
fortsäWningsvis då det ska värderas in i kostnaden för det fortsaWa arbetet.
- Arbetet kommer fortsäWningsvis aW kräva konsulUnsatser från Louise Gårdenborg
och, Ull viss del, externa aktörer som då kommer aW uppbära arvode.
- Avtal ska uppräWas med Heby Kommun för aW pengarna ska falla ut och det är mot
Kommunen arbetet ska ske. Vi har synpunkter på Heby Kommuns avtalsförslag. Vi
beslutar om en projektgrupp som ska dels hantera avtalsförhandlingarna med Heby
Kommun och dels lägga upp riktlinjer hur arbetet med projektet ska fortgå.
Projektgruppen leds av Louise Gårdenborg och består i övrigt av Hillevi Bohlin, Börje
Åstrand, Yngve Melin och Staﬀan Lund. Projektgruppen är underställd styrelsens
ansvar. Denna grupps arbete kommer aW påbörjas här på plats så snart deWa möte
avslutas.

Tom Runeklev ger posiUv återkoppling på det arbete som Sala Vasstjänst var här och gjorde
med förstärkt vassklippning och arbete med Truxor. Både det arbete som gjordes åt
föreningen och det arbete de u`örde för privata beställningar föll i god jord.

Mötet avslutas.
Sekreterare: Björn Johansson
Nästa möte i Vansjö bygdegård 2018-12-02.

