Protokoll ifrån Styrelsemöte i föreningen Vansjö-Nordsjö väl.
Den 7 Augusti 2016 på trappen till Bygdegården.
Närvarande: Staffan Lund, Lars-Olof Larsson, Bo Käck, Molly Thörnqvist, Hillevi Bohlin,
Madeleine Wadstrand, Henrik Turunen och Jonas Weissglas
1. Mötets öppnande.
Staffan Lund hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Föregående protokoll.
Föregående protokoll lästes upp och godkändes för publicering på hemsidan
3. Medlemsregistret
Madeleine och Hillevi har ett möte med banken för att lättare kunna stämma av vilka medlemmar
som betalt och även underlätta att underhålla medlemsregistret. Beslut tas att Madeleine Wadstrand
(650612-7205) får full behörighet till bankkontot.
Madeleine fortsätter att utveckla SMS-gruppen och att styrelsen fortsätter att kontakta de medlemar
där kontaktuppgifter saknas.
4. Vassbåten.
Önskemål har framförts att få en bättre översikt på vem som bokar via bokningssystemet för att
lättare kunna ta kontakt gällande båtöverlämning. Jonas som implementerat systemet berättade att i
den modul som nu finns kan man inte göra det men att han skulle se vad som går att göra.
Nordsjö Samfällighetsförening meddelade att de 1000 kr som de idag sponsrar ”Näcken” med
kommer att nästa år läggas på att inköpa drivmedel som ställs uppe i Nordsjö.
5. Nytt namn på föreningen
För att förtydliga vad föreningen håller på med har styrelsen lagt som förslag att byta namn till
Vansjön Nordsjöns Vattenvårdsförening. Beslut tas på årsmötet.
6. Informationsgruppen
Nya affischer har tagits fram att sättas upp på anslagstavlorna runt sjön. Informationsbladet ”Rädda
Sjöarna” ska också uppdateras och sättas upp och även göras tillgänglig på hemsidan. Vidare ser
Staffan och Jonas till att ta fram ett informationsbrev att kunna skicka ut för att beskriva vad som
hänt under sommaren.
Jonas gör också en sammanställning av besökare på hemsidan och skickar ut till
styrelsemedlemmarna.
7. Aktiva Landskap
Staffan har tagit fram ett dokument som sammanfattar vad föreningen gör, inklusive vision och
målsättning samt kort beskrivning av de olika delprojekten som finns. Syftet med dokumentet är att
enkelt kunna ha i kontakt med samarbetspartners, föreningar och myndigheter. Styrelsen tyckte att
texten var bra men ett par justeringar behöver göras. Henrik och Staffan går igenom dokumentet

och skickar sedan ut på nytt.
8. Vattenbuffelsafari
Besöket i Tämnaren med vattenbuffelsafari var mycket lyckat och bilder och text om utflykten
kommer att publiceras på hemsidan
9. Planering årsmöte.
Staffan tar fram verksamhetsberättelse
Hillevi tar fram den ekonomiska sammanställningen
Kontakt tas med Peter Eriksson från Molnebo som talare i samband med årsmötet.
10. Övriga frågor.
Med inspiration från Gotland berättade Hillevi om hur de där hade jobbat med göra sjön djupare för
att skapa en vattenreserv. Förslag på hur detta skulle kunna göras för Vansjön Nordsjön är något för
styrelsen att titta vidare på.
Styrelsen framförde önskemål att få en handlingsplan från interimsstyrelsen för
vattenregleringssamfälligheten.
Styrelsen beslutade att stå för arrendekostnaden de närmast fem åren på det nyrenoverade badet i
Nordsjö totalt 5000 kr. Detta har föreningen också gjort tidigare på årsbasis men det blir nu alltså
för fem år framåt.
11. Nästa möte.
Nästa möte hålls i bygdegården den 21 augusti kl.10:00-12:00. OBS ändrad tid.
Mötet avslutas.
Vid protokollet – Jonas Weissglas

