
Protokoll	  från	  styrelsemöte	  VNV	  2014-‐03-‐02	  

Tid	  och	  plats:	  Klockan	  10	  –	  12	  hos	  Hillevi	  Bohlin	  

Närvarande:	  Hillevi	  Bohlin,	  Staffan	  Lund,	  Yngve	  Melin,	  Tom	  Runeklev,	  Åke	  Molin,	  Bosse	  Käck,	  
Molly	  Törnqvist,	  Tore	  Andersson,	  Kjell	  Wallin,	  Lars-‐Olof	  Larsson,	  Leif	  Thelénius	  

Adjungerad:	  Kerstin	  Thelénius	  	  	  	  	  Inbjuden	  expert:	  Börje	  Åstrand	  

	  

1. Staffan	  hälsade	  välkommen	  och	  öppnade	  mötet	  med	  en	  tyst	  minut	  för	  
att	  hedra	  minnet	  av	  styrelseledamoten	  Lars	  Steen.	  

2. Dagordningen	  godkändes	  
3. Genomgång	  av	  föregående	  protokoll	  som	  godkändes	  
4. Rapporter	  från	  gruppledarna:	  

Vassgruppen	  (Kerstin)	  Kerstin	  har	  tagit	  över	  rollen	  som	  gruppledare	  efter	  
Lars-‐Olof	  och	  Johan	  Åberg	  från	  By	  är	  nu	  medlem	  i	  Vassgruppen.	  Gruppen	  
har	  beslutat	  om	  tidigare	  sjösättning	  av	  vassbåten	  detta	  år.	  Rekrytering	  av	  
nya	  förare	  till	  vassbåten	  föreslås	  ske	  genom	  ”mun-‐till-‐mun-‐metoden”i	  de	  
olika	  områdena	  runt	  sjön.	  Viktigt	  är	  att	  ge	  handledning	  och	  utbildning	  till	  
nya	  förare	  och	  ett	  önskemål	  för	  året	  är	  att	  få	  fler	  kvinnor	  som	  förare.	  
Försäkring	  för	  vassbåt	  och	  förare	  skall	  uppdateras	  för	  2014	  (Staffan).	  
Finansieringsgruppen	  (Kjell)	  Gruppen	  har	  lagt	  upp	  en	  strategi	  för	  det	  
kort-‐	  och	  långsiktliga	  arbetet	  för	  finansiering	  av	  sjöregleringen.	  
Inventeringen	  av	  möjliga	  inkomstkällor	  och	  sponsorer	  har	  gjorts	  och	  
kontakt	  kommer	  att	  tas	  med	  Vägföreningens	  ordförande	  Hans	  Nygren.	  
I	  samband	  med	  att	  vår	  breda	  information	  om	  sjöföreningen	  är	  
färdigställd	  kommer	  gruppens	  arbete	  med	  finansiering,	  
myndighetskontakter	  och	  sponsorskontakter	  	  att	  intensifieras.	  
Informationsgruppen	  (Lars-‐Olof)	  Vår	  hemsida	  ska	  uppdateras	  så	  att	  
möten	  och	  aktiviteter	  kontinuerligt	  läggs	  in.	  Länkar	  till	  utredningar	  och	  
protokoll	  ska	  finnas	  så	  att	  alla	  kan	  följa	  styrelsens	  arbete.	  Dessutom	  ska	  
det	  finnas	  möjlighet	  till	  alla	  att	  ställa	  frågor	  och	  få	  svar	  via	  hemsidan.	  Ett	  
mål	  är	  också	  att	  få	  fler	  bilder	  på	  hemsidan	  och	  även	  en	  ständigt	  aktuell	  
kamerabild	  på	  vattennivån	  i	  sjön.	  
	  



Aktivitetsgruppen	  	  (Molly)	  Gruppen	  har	  förslag	  på	  att	  genomföra	  en	  
bäversafari,	  en	  fågelexkursion,	  en	  cykelutflykt	  runt	  sjön	  och	  en	  julmiddag	  
för	  styrelsen.	  En	  tidsplan	  för	  dessa	  aktiviteter	  ska	  fastställas	  och	  läggas	  ut	  
på	  hemsidan.	  

5. Juridiskt	  ombud	  
Staffan	  informerade	  om	  att	  en	  första	  kontakt	  har	  tagits	  med	  en	  
advokatfirma	  som	  har	  speciella	  kunskaper	  gällande	  vattenreglering.	  
Eftersom	  vårt	  projekt	  är	  ett	  pilotprojekt	  i	  Sverige	  är	  det	  viktigt	  att	  få	  en	  
kvalificera	  jurist.	  

6. Strategi	  för	  effektivare	  kommunikation	  
Vikten	  av	  att	  uppnå	  en	  god	  kontakt	  mellan	  grupperna	  och	  mellan	  
grupperna	  och	  styrelsen	  diskuterades.	  Vi	  beslutade	  att	  ha	  stor	  flexibilitet	  
för	  gruppernas	  arbete	  men	  att	  kontinuerligt	  avrapportera	  gruppens	  
arbete	  vid	  styrelsemötena.	  

7. Övriga	  frågor	  
Hillevi	  efterlyste	  fasta	  rutiner	  gällande	  vassbåtens	  finansiering.	  
Börje	  påminde	  om	  vattenmötet	  på	  Länsstyrelsen	  i	  Uppsala	  	  
fredagen	  den	  7	  mars.	  
Börje	  ska	  också	  ta	  fram	  ett	  konkret	  förslag	  på	  utrustning	  för	  att	  
automatiskt	  registrera	  nivåvariationerna.	  

8. Nästa	  möte	  
4	  maj	  hemma	  hos	  Molly	  i	  Fallet.	  

9. Mötet	  avslutades	  

	  

	  	  	  	  	  Vid	  protokollet	  

Leif	  Thelénius	   2014-‐03-‐02	  

	  

	  


