
 

 

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening  

Hos Hillevi 180701, kl 1500-1630  

Närvarande: Staffan Lund, Madeleine Wadstrand (över telefon), Molly Törnqvist, Hillevi 
Bohlin, Börje Åstrand, Sylve Sahlström och Gunilla Lindström. 

1. Föregående protokoll 

Staffan hade skickat ut föregående protokoll från Louise samt Molly till styrelsen och de 
lades till handlingarna i befintligt skick.  

2. Landshövdingens besök den 28 juni 

Hillevi, Louise, Bosse, Börje, Yngve samt Staffan informerade den 28 juni om föreningen och 
ansökan om stöd från våtmarkssatsningen. Besöket inleddes med lunch hos Bosse och Berit 
Käck och avslutades med kaffe på Molnebo gård med Anders och Charlotte Wall. 
Landshövdingen var intresserad och tydligt insatt i frågeställningarna. Han uttryckte sin 
uppskattning för mottagandet och imponerades av engagemanget för vattenfrågorna. 
Underströk betydelsen av att koppla samman frågor om vattenkvalité och lantbrukets 
vattenhushållning. Med vid besöket var också flera personer från kommunledningen. 
Besöket som skedde på VNV initiativ var uppskattat men naturligtvis svårt att säga något om 
hur det påverkar vår ansökan. Det var dock generellt en mycket positiv attityd både från 
kommunen och från landshövdingen. En stor del av tiden ägnades också åt att diskuter 
kopplingen mellan levande sjöar och bra vattenkvalité och möjligheterna att utveckla ett 
attraktivt boende runt sjöarna. 

3. Inbetalning av medlemsavgifter  

Beslutades att skicka ut en påminnelse i samband med utskickat till årsmötet. Totalt har ett 
80-tal inbetalningar gjorts per 1 juli. Beslutades vidare att skicka brev med inbetalningskort 
till de som inte betalat vid utskick per mail. 

4. Planering av årsmötet 



Beslutades att programmet vid årsmötet den 29 juli 13-15 i huvudsak handlar om innehållet i 
ansökan till våtmarkssatsningen. Som utomstående föredragshållare beslutades vidare att 
kontakta Rich Waters (Julmyra) (Louise), Heby kommun, Camilla Winkvist (Louise) samt Kent 
Hansson (Staffan).  

Ansvariga för lokal och arrangemang: Molly, Sylve och Erik. 

Ansvariga för kallelse och program: Madeleine, Staffan och Louise 

Ansvarig för ekonomi: Hillevi och Göran 

5. Värdegrund för styrelsen 

Beslutades att styrelsen ska inleda arbetet med en värdegrund för styrelsemedlemmar i 
VNV. Ett inledande förslag i 6 punkter föredrogs av Börje. 

1. Verka för att föreningens intressen och mål kommer före eventuellt motstridiga 
egna/privata intressen. 

2.     Bidra till att stärka samverkan mellan alla kategorier av medlemmar. 

3.     Bidra till att ansvarsfullt lösa konflikter som kan hämma föreningens arbete.   

4.     Vara en god ambassadör för föreningens verksamhet, intern och externt. 

5.     Underlätta föreningens rekrytering av nya medlemmar.  

6.     Verka för ett ansvarsfullt och öppet diskussionsklimat inom föreningen.  

 

 

6. Övriga frågor. 

Hillevi tog upp frågan om den kontodisponering i bokföringen som gäller kostnader för en 
regleringsdamm. Beslutades att Göran Nilsson som revisor förbereds informera om detta på 
årsmötet. 

Louise tog upp frågan om vilka frågeställningar som kan tänkas resas av medlemmar på 
årsmötet. Hon tog vidare upp frågan om att tydliggöra roller och ansvar mellan VNV och en 
kommande regleringssamfällighet. Dels under ett projektgenomförande med eventuell 
finansiering från våtmarkssatsningen och dels efter investeringarna är genomförda. 

Beslutades att diskutera dessa frågor på ett extra styrelsemöte söndagen den 15 juli. 

 

7. Nästa styrelsemöte 



Söndagen den 15 juli kl 1000-1130 hemma hos Veronica och Staffan i By. 

Vid pennan,  Staffan 


