Protokoll från styrelsemöte i Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening
2017-12-03
Närvarande: Staffan Lund, Sylve Sahlström, Börje Åstrand, Erik Franzén, Madeleine
Wadstrand, Henrik Turunen, Bosse Käck, Tom Runeklev, Lars Adolfsson, Molly Törnqvist,
John Overend, Louise Gårdenborg och Monica Hedström-Carlsson.
Plats. Hemma hos Staffan och Veronica i By.
1. Föregående styrelseprotokoll
Beslutades att: föregående styrelseprotokoll godkändes.
2. Steg för samordning av inbetalning till samfälligheter och VNV
Beslutades att: Invänta med att skicka ut inbetalningskort för medlemsavgift i VNV till
Nordsjö samfällighetsförening har haft sitt årsmöte med syfte att undersöka
förutsättningarna att samordna inbetalningarna till VNV samt samfällighetsföreningen.
Två alternativ diskuterades (1) medlemsavgiften tas upp gemensamt eller (2) VNV
skickar med inbetalningskort i samfällighetsföreningens utskick. Frågan ska diskuteras på
samfällighetsföreningens årsmöte i maj.
Vidare att VNV behöver få kontakt med fler som bor runt sjön för att utöka
medlemsantalet. Det vore bra med en kartläggning vilka föreningar som finns runt sjön
och att man samordnar medlemskap i VNV. Följande föreningar finns runt sjön:
Hagtorpet, Norrgården, Lillängen, Nordsjö samfällighetsförening, Enens intresseförening,
Boviken, Skogsvägen, Torpvägen, Norrbergsvägen och Badföreningen.
Norrgårdens stugsamfällighet och Nordsjö samfällighetsförening är de större
stugföreningarna som VNV borde kunna samverka bättre med. Målet är att göra det
enklare för alla som bor runt sjöarna.
Överenskommer att de som är medlemmar i föreningar ska fråga på sina årsmöten om
VNV får ta del av medlemsförteckningen för att kunna nå fler presumtiva medlemmar.
3. Nyhetsbrev – pressinformation – sociala medier
Beslutades att: be Jonas och Agneta Weissglas att skriva ett första förslag till
pressrelease som kan skickas ut i Januari. Pressreleasen ska också länkas så vi kan
dela på sociala medier.
VNV behöver bli bättre på att kommunicera sin verksamhet externt utanför bygden. Vi
Beslutades att: börja använda oss av pressreleaser t ex runt fastighetsprisernas
påverkan av öppen sjö, vad vi gjort och vad som kommer att göras. Den skall skickas till
flera olika mediaalternativ som UNT, LAND, Sala Alehanda, Västmanlands tidning,
lokalradio och TV mm. Det är viktigt att vi går ut med positiva nyheter.
4. Nästa steg i regleringsprojektet
En stor majoritet av markägarna har undertecknat avsiktsförklaringen. Det återstår nu hur
man ska fördela andelarna. Detta arbete pågår nu och är en process. Om någon har

frågor ang regleringsprojektet kan man ta kontakt med Yngve Melin. Målet är att ansökan
till Mark- och miljödomstolen ska lämnas in 2018.
5. Samarbete med fiskevårdsföreningen – Eva Larsson medverkar från kl. 11.00.
Beslutades att: Eva Larsson och Tom Runeklev utgör en arbetsgrupp för att till
styrelsemötet den 28 januari lämna ett förslag på samarbete mellan föreningarna.
Det är få som köper fiskekort och det nämndes att endast 12 st hade gjort det under året.
En idé är att sätta upp ett swishnummer för att få fiska i sjön, tex 30 kr per dag och 100 kr
för årskort. Andra förslag var att Fiskevårdsföreningen får använda VNVs hemsida för
information och visa vilka regler som gäller för fiske mm. Ett förslag är också att man som
medlem i VNV per automatik får ett års- fiskekort.
6. VNV kalender för 2018
Mötet fastställde följande kalender för styrelsemöte 2017:
28 jan, 8 april, 3 juni, 1 juli, årsmöte 29 juli, 7 oktober, 2 december.
Staffan kollar med Hillevi hur räkenskapsåret ligger.
7. Övriga frågor
Beslutades att: vassgruppen utgörs av Tom (sammankallande), Bosse, Åke, Sylve, John
och Molly. Nya i gruppen är Molly, John samt Sylve. Inköp av ny båt och vassklippare ska
ske succesivt fram till 2019 säsong.
Beslutades att: Staffan och Madeleine skriver ett e-nyhetsbrev där vi informerar från
årsmötet samt önskar God Jul.
Förväntningar på styrelsen från nya styrelsemedlemmar: Monica- viktigt att få ut mer
information på nätet om föreningen. Monica vill bidra. Monica kan tänka sig att vara med i
informationsgruppen. John är med i vassgruppen och är intresserad av vatten/sjökvalitén.
Louise tycker att det är viktigt att bevara sjöarna. Få ut information till nya boende på ett
enkelt sätt både digitalt och i pappersform. Louise funderar på att vara med i
informationsgruppen.
Beslutades att: föreslå Jonas att kalla till ett möte i informationsgruppen för att både
strukturera upp och förbättra informationen. Betydelsen av enkelhet och tydlighet lyftes
upp i gruppen.
Börje vill ha förslag på namn på två personer som ska ingå i valberedningen. Den som
har tips på lämpliga kandidater kontaktar Börje på: borje.astrand@telia.com
8. Nästa möte blir 28 januari kl 10.00 hos Hillevi. Staffan tackar för året som gått och
önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!

Antecknare Madeleine Wadstrand

