Protokoll från styrelsemöte 2015-06-28
Tid och plats: Vansjö bygdegård, 10:00 – 11:00
Närvarande: Staffan, Yngve, Börje, Marie, Hillevi, Lars-Olof, Madeleine, Lars A. Vidare
deltog Hans Lindström.
1. Staffan hälsade alla välkomna och öppnade mötet som på begäran begränsades till en
timma
2. Föregående protokoll godkändes.
3. Diskuterades upplägg för årsmötet den 30 augusti 2015:
Föreslogs bl.a inbjudan till Vattenmyndigheten, styrelsen för Tämnarens bevarande plus
lämpliga personer bosatta efter Örsundaåns dalgång ner till Örsundsbro. ”Våra sjöar” ingår
som bekant i ett större ekologiskt system som mynnar ut i Mälaren och vi har efter alla år
massor av kunskap och kompetens som är ytterst värdefull att ta del av från nya lokala
aktörer med samma mål som vår förening. Börje och Staffan blir kontaktpersoner här.
Kallelsen till årsmötet skickas ut senast 3 veckor i förväg, medlemmar med kända
mailadresser får kallelsen på detta vis vilket sparar dyra portokostnader för VNV.
Hillevi får hjälp av Hans Lindström med uppdateringen av medlemsregistret. Vidare
ska vår förre sekreterare Arian Bahrami kontaktas som tidigare ansvarig för registret.
Föreningens verksamhetsberättelse ska bifogas kallelsen och läggas upp på hemsidan.
4. Förslag till ny sekteterare i VNV diskuterades. Madeleine tillfrågades och hon lovade att
ställa upp framöver.
5. Kontakterna med sakägarna i sänkningsföretaget fortsätter, Yngve ansvarar för detta.
6. Ansökan om bidragspengar från Sala Sparbanks ”Miljonen”.
Enligt bankens hemsida framgår att ”Fokus för Miljonen är växtkraft. Begreppet ingår i
bankens vision och omfattar många olika områden. Förra året fick vi in 124 ansökningar och
20 av dessa initiativ fick del av Miljonen. Sala Sparbank har nu delat ut totalt elva miljoner
kronor till 237 olika projekt via Miljonen.”

Börje informerade kring sina olika förslag och idéer hur VNV ska kunna konkurrera om
prispengarna. Beslutades att vår ansökan 2015 handlar om ett på marknaden befintligt
kontrollprogram där massor av våra mätdata under åren skulle kunna samlas och på ett
enkelt pedagogiskt sätt illustrera uppgifter om hydrologi, vatten- och sedimentmätningar,
karteringar mm mm. Ansökan ska vara inne senast 30 juni 2015. Börje ansvarar för
kontakten med Sala Sparbank.
Tanken är dessutom att med ett sådant verktyg kunna starta seminarie- och föreläsningsserier,
workshops mm där våra medlemmar – och andra intresserade - på ett överskådligt sätt kan ta
del av all information som finns samlad kring VNVs verksamhet sedan snart 20 år.
7. Nästa styrelsemöte blir 2:a augusti i Bygdegården klockan 10:00-12:00
Vid protokollet
Lars-Olof Larsson
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