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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Vansjö Nordsjö 
Vattenvårdsförening  

Hos Bo och Berit Käck 180826, kl 10.00-12.00  
Närvarande: Staffan Lund, Björn Johansson, Sylve Sahlström, Lars Adolfsson, Yngve 
Melin, Molly Törnqvist, Hillevi Bohlin, Tom Runeklev, John Overend , Louise 
Gårdenborg, Henrik Turunen, Berit Käck och Jonas Weissglas 

1. Diskussioner runt årsmötet 
Staffan inledde med en öppen fråga om hur årsmötet uppfattades och vad som kan 
göras bättre till nästa år.  
Jonas tog upp att vi borde bli bättre på att kommunicera historien och lyfta fram 
varför föreningen finns. På så sätt får nya medlemmar en bra introduktion.  
Hillevi och Tom föreslog att vi skulle gå över till att ha kalenderår istället för brutet, 
men då kan vi bli tvungna att ha årsmötet i mars vilket gör att färre personer 
kommer.  
Beslutades att Hillevi undersöker alternativen och kommer med förslag till styrelsen.. 

2. Uppdatering om LONA ansökan 
Länsstyrelsen vill ha kompletterade uppgifter till ansökan. vi har nu delat upp 
ansökan och kvantifierat miljönyttan och även räknat på hur mycket vattenvolymerna 
ökar: 800 000 kubikmeter.  
Vi har ett möte torsdagen 30:e augusti kl. 13.00 för att kunna svara upp på eventuella 
frågor gällande ansökan. 
Vi har också ett preliminärt möte med Länsstyrelsen 31:a augusti då de kommer ut 
och tittar på sjön. 
Beslutades att Hillevi, Börje och Henrik tar emot och guidar länsstyrelsen 
3. Gruppindelning 

Diskuterades indelning I arbetsgrupper enligt nedan. 



Finansgruppen 
Huvudansvarig: Staffan 
Övriga medlemmar: Hillevi, Mattias och Göran 
Dammgruppen 
Huvudansvarig: Yngve 
Övriga medlemmar: Henrik, Börje, Lars och Bosse 

Vassgruppen 
Huvudansvarig: Tom 
Övriga medlemmar: Sylve, Bosse, Lasse T, John och Björn 

Informationsgruppen 
Huvudansvarig: Jonas 
Louise, Gunilla, Lars Adolfsson, Anki och eventuellt Madeleine 
Medlemsgruppen - går in i informationsgruppen 

Aktivitetsgruppen 
Huvudansvarig: Sylve 
Övriga medlemmar: Molly, Erik och Gunilla  

De huvudansvariga får i uppdrag att ta fram en plan för det kommande året och vilka 
aktiviteter som ska prioriteras. 

4. Grov planering för höstens aktiviteter 
Prioritet i höst blir att få LONA ansökan godkänd. Om vi sedan får ett positivt beslut 
krävs en rejäl arbetsinsats. Det är framförallt dammgruppen som då ansvarar att 
initiera och driva de samrådsmöten som kommer behövas hållas för att driva 
projektet framåt.  
Vi måste också öka våra insatser för att attrahera flera medlemmar. Förslag 
presenterades att göra en påminnelse att skicka ut till medlemmarna i september för 
2018 och att årsavgiften för 2019 görs runt påsken 2019 med påminnelser i juni samt 
inför årsmötet. Medlemsskapet bör följa kalenderår. 
Vi ska också hålla en nära diskussion med de andra föreningarna runt sjön De 
föreningar som nu finns är: Hagtorpet, Norrgården, Lillängen, Nordsjö 
samfällighetsförening, Enens intresseförening, Boviken, Skogsvägen, Torpvägen, 
Norrbergsvägen och Badföreningen. 



5. Övriga frågor 
Ekonomi - driftskostnaderna för Näcken har minskat markant då Vassgruppen har 
gjort mycket arbete ideellt för att underhålla och reparera båten. Inför 2019 letar vi 
efter en ny båt och Tom får i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera ett konkret 
förslag för att köpa ny båt till nästa år.  
Medlemsavgifterna har minskat och där får informationsgruppen i ansvar att ta fram 
en tydlig plan för hur vi ska öka medlemsantalet under de kommande åren. 
Truxor - Under hösten planerar vi att Truxor ska klippa där vi inte kommer åt. Tom 
håller kontakten med Sala Vassklipp och tar fram ett konkret förslag på kostnad och 
upplägg för att alla runt sjön som vill ha hjälp med användningen av Truxor.  

6. Nästa styrelsemöte 
Söndagen den 7 oktober kl 1000-12.00 vid Bygdegården 

Vid tangentbordet: Jonas Weissglas


