Protokoll från styrelsemöte i Vansjö Nordsjö
Vattenvårdsförening 2018-01-28
Närvarande: Staffan Lund, Sylve Sahlström, Börje Åstrand, Erik Franzén, Madeleine Wadstrand,
Henrik Turunen, Hillevi Bohlin, Lars Adolfsson, Molly Törnqvist, John Overend, Louise Gårdenborg,
Monica Hedström-Carlsson, Yngve Melin och Jonas Weissglas (via Skype)
Icke närvarande: Henrik Turunen, Tom Runeklev,
Plats. Hemma hos Hillevi i Vansjö.

1.

Föregående styrelseprotokoll

Beslut: föregående styrelseprotokoll godkändes.
Uppdatering från förra mötet:
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
- Ingen har hittills hört av sig i frågan.
Före mötet beslutades att: Eva Larsson och Tom Runeklev utgör en arbetsgrupp för att lämna ett
förslag på samarbete mellan föreningarna.
- Varken Tom eller Eva var närvarande under möte dessutom har Tom och Eva inte haft tid att träffas.
Förslaget kommer vid nästa möte.

2.

Kommunikationsplan:

Jonas presenterade ett utkast till kommunikationsstrategi.
Efter genomgången föreslogs några små justeringar; att nämna klippa växtligheter för att inte
specifikt nämna bara näckrosor eller någon annat växt och att fiskeföreningen bör framhävas
eftersom vi nu försöker förstärka vårt samarbete.
Jonas ska uppdatera och skicka ut den uppdaterade versionen till kommunikationsgruppen.
Alla på mötet var överens om att dokumentet var väldigt bra. Bra jobbat till alla som bidrog.

3.

Hemsida:

Jonas föreslog att nuvarande hemsida adressen inte länge är lika lämplig efter föreningens namnbyte
och föreslog att hemsidans adress byts till vnvatten.se för att spegla det nya namnet. Jonas har kollat
upp om att adressen är tillgänglig, vilket den är.

Beslut: att hemsidans adress ska bytas till vnvatten.se. Jonas ska ta hand om det.

4.

Nästa steg i regleringsprojektet

Staffan, Louise och Hillevi har träffat kommunen och hade ett positivt möte med miljöstrateg Camilla
Winqvist. Viktigt att fortsätta tänka på helheten i projektet vilket innebär att det finns flera mindre
projekt både uppströms och nedströms som inte får glömmas bort.
Beslut: Att föreningen går fram med en ansökan till ”våtmarkssatsningen” och att styrelsen är beredd
att ta huvudmanskap för ett sådant projekt i samarbete med Heby Kommun.
Beslutades vidare: Att 50 000 kr ska reserveras för eventuella kostnader i samband med fortsatt
kartläggningsarbete vad gäller placering av regleringsdammen.

5.

Regleringsprojektet fortsättning:

En stor majoritet av markägarna har undertecknat avsiktsförklaringen. Det återstår nu hur man ska
fördela andelarna. Detta arbete pågår nu och är en process. Yngve Melin har jobbat fram ett förslag
men var ändå inte själv helt nöjd med hur vissa utfall skulle bli. Ett förslag om att ta fram en
grundavgift för alla för att balansera ut kostnader på en mer rättvis nivå lades fram. Yngve ska
fortsätta jobba med förslaget. Målet är att ansökan till Mark- och miljödomstolen ska lämnas in
under 2018.

6.

Övriga frågor:

Erik uppdaterade gruppen om status inom fiberprojektet. Arbetet med markägareavtal pågår
fortfarande, med förhoppning att grävningen ska börja under våren.
Tack för fikat Hillevi 😊

7.

Nästa möte

blir den 8: april kl 10.00 - 1200
Antecknare John Overend

