
	  

Protokoll från styrelsemöte 2014-07-13 

Tid och plats: 10-12 hos Staffan Lund. 

 

Närvarande: Kerstin, Staffan, Kjell, Lars-Olof, Henrik, Tore, Ingemar, Tom, Erik, Bo,          
                     Alexander och Lars. 
 

1.  Mötet öppnades av Staffan. 
 
2.  Föregående protokoll godkändes. 
 
3.  Rapporter från arbetsgrupperna: 

Vassgruppen: Ny motor till klippagregatet har köpts in. Beslutades att även köpa in 
ytterliggare en ny utombordsmotor att ha i reserv så att det inte blir långa väntetider då 
utombordsmotorn behöver repareras. Utbildning av nya förare sker regelbundet. 

     Informationsgruppen: Hemsidan är uppdaterad med bl.a. följande, klippschema för näcken, 
     styrelseprotokoll och historik kring sjöföreningen är länkade. Dessutom finns på den nya  
     hemsidan pressklipp, frågor kring dammbygget, månadskrönika och årets ambassadör. 
     Fråga angående tavlorna för information diskuterades, förslag att ha gemensamma tavlor  
     med hembygdsföreningen och att göra dom mer synliga. Tavlornas utseende och placering  
     får diskuteras ytterligare inom info. gruppen som kommer med förslag till styrelsen. 
     Finansieringsgruppen: Göran Nilsson har tillkommit. Diskuteras internt inom gruppen att  
     ombilda sjöföreningen till en ekonomisk förening. Gruppen kommer med förslag till  
     styrelsen. 
     Förslag finns att söka anslag hos WWF inom ramen för innovativ naturvård. Pengarna är  
     tänkta att användas för ersättning till en miljöjurist mm, se punkt 6. 
     Aktivitetsgruppen: Sjöföreningen deltog i Fest i Heby, en cykeltur genomfördes runt  
     sjöarna. Ett par förslag framkom under mötet för att göra det ännu trevligare för   
     kommande år: Cykelturen bör vara kostnadsfri (ev. kan sjöföreningen bistå ekonomiskt),  
     möjlighet att starta var som helst utefter sjöarna. 
     Dammgruppen: Inget nytt sedan senaste styrelsemötet. 
 
4.  Information om flytande växtbäddar för näringsuttag från sjöarna skulle ha getts av Martin 
     Karlsson men han uteblev av någon anledning. Får tas vid senare tillfälle. 
 
5.  Medlemsavgifter och analys. Beslutades att Kerstin, Hillevi och Börje ska presentera             

förslag på hur organisera med adresslistor med medlemmar och målgrupp och presentera 
på styrelsemötet 14-08-10. Beslutades också att gruppen skickar ut en påminnelse med 
sista betalningsdatum för medlemsavgiften till alla som inte har betalat.  

     Hagtorpet har infört kollektiv anslutning från 2015. Önskemål finns att flera föreningar  
     inför liknande system. 
     Förslag framkom att vi bara bör ha en avgift på 500 kr/år och att sista inbetalningsdag  
     införs, allt för att göra det enklare för enskilda medlemmar. 
     Beslutades att frågan om enhetlig medlemsavgift diskuteras i finansgruppen. Förslag till  
     Styrelsen 14-08-10. 



	  

6.  Beslutas att kontraktera advokat Agnes Larfält/Alven att föra vår talan angående  
     Regleringsförslaget. Uppdrogs till Staffan och Hillevi och Dammgruppen att driva denna  
     Kostnad 200-250 tkr. Betalning sker med egna medel samtidigt som ansökan för anslag     
     från WWF kommer att göras. Arbetet med ansökan till mark- och miljödomstolen kommer 
     att starta i augusti.  
7.  Styrelsens framtida sammansättning diskuterades. Viktigt att få in yngre och fler kvinnor i  
     styrelse och arbetsgrupper. Ett antal namn diskuterades, intresse finns att var med och  
     bidra till sjöarnas utveckling. 
8.  Planering inför 2014 årsmöte, mötet kommer att hållas 31 augusti kl. 13.00 i  
     hembygdsgården, Vansjö. Diskuterades att få in externa föredragshållare till mötet. Staffan 
     kontaktar Gunnar Lagström Vd Upplandsstiftelsen och hör om han kan vara intresserade. 
9.  Under övriga frågor diskuterades fauna passagen. Henrik har haft möte med  
      Fiskeresursgruppen om att utforma ett s.k. omlöp vid regelringsdammen. Henrik tar  
      initiativ till nytt möte med Fiskeresursgruppen och rapporterar till styrelsen. 
      
10.Nästa möte hos Bo Käck, 10 augusti kl. 10. 
 
 
 
Vid	  protokollet,	  
	  
Lars	  Adolfsson 
 
 
 
Övriga Styrelsemöten under hösten, 
 
 

10	  augusti	  (10-‐12)	  Bosse	  

	  5	  oktober	  (10-‐12)	  Henrik	  

	  7	  december	  (julbord)	  Molly	  förbereder	  	  

	  

	  	  	  	  Årsmöte:	  31	  augusti	  (13-‐15),	  Vansjö	  Bygdegård	  

 
 
      
 
 
 


