Styrelsemöte VNV 2018-12-02
Närvarande: Yngve Melin, Tom Runeklev, John Norell, Louise Gårdenborg, Henrik Turunen,
Björn Johansson, MaLas Karlsson, Hillevi Bohlin, Sylve Sahlström, Molly Törnqvist, Bosse
Käck, Jonas Weissglas, Gunilla Lindström, Lars Adolfsson, Börje Åstrand (adjungerad teknisk
rådgivare)
1.
Föregående protokoll, bifogas, Yngve
2.
Medlemsregistret - för aY läYare kunna ha koll informaZon om medlemmar och följa
upp avgi[sbetalningar, medlemsutskick etc får Jonas och Louise i uppgi[ aY ta fram förslag
på verktyg för aY hantera medlemsregistret.
Jonas ﬁck också i uppdrag aY skicka ut det nuvarande registret Zll styrelsemedlemmarna för
aY uppdatera informaZon om medlemmarna (tex. vilka som har ﬂyYat/ﬂyYat in.
3.
VNV kalendarium för 2019 ska tas fram, de närmaste planerade styrelsemötena är 3:e
februari och 17:e mars
4.
LONA projektet – Våtmarkssatsning i jordbrukslandskapet runt Vansjön och Nordsjön,
Louise/Börje/Tom
a.
Avtal skrivet med kommunen. - Projektet är oﬃciellt igång. Nästa steg är
aY gå igenom vilka som ska genomföra projektet
b.
Det sökta bidraget är beviljat.
c.
Möte med TerraLimno/Norconsult (regleringen) - De har Zdigare gjort
MKB. Föreningen ska återkomma med vissa frågor för aY få in kompleYerande
svar
d.
Möte med WRS (landskapsanalysen) som har inkommit med oﬀert . Ska
utvärderas. Oﬀerten lästes upp där deras förslag presenterades. VikZgt aY
resultaten av olika åtgärder presenteras, för aY synka med målen i Örsundaåns
projekt.
e.
Möte med vassgruppen (röjning av växtlighet) Mycket arbete kan vi själva
göra så den stora posten kommer aY gå Zll kostnaden för Truxor.
Det vikZgaste för sjöns välmående är aY rensa södra området och röja 30 ha.
Med egna medel behålla den yta som Sala Vassklipp gjorde i norra Vansjön.
I mötet kom det även fram eY förslag aY i stället för aY avveckla gamla Näcken ska vi bygga
om den så aY den här räfsa så aY man istället jobbar i lag.
När alla underlag är inkomna så kommer det eventuellt eY nyY styrelsemöte behöva hållas i
december. Underlagen kommer aY skickas ut innan mötet så aY alla får Zd aY läsa igenom

innan mötet. Och återkomma med frågor för aY målet med uppdragen blir så tydliga som
möjligt. Henrik lämnade förslag på yYerligare konsulter - Fast och Sweco bör kontaktas för aY
undvika eventuella självklara svar. Både Fast och Sweco har varit med Zdigare och gjort
analyser.
Börje informerar (inbjuden för a1 gå igenom vad som 6digare gjorts)
Börje började med aY läsa den gamla MKB redan 2012. Målet är aY vi får en förankrad
restaureringsplan. Länsstyrelsen har aldrig accepterat en damm - de hiYar inte Zllräcklig
fakta för aY säga OK på en reglerad damm. Vi måste förstå bäYre varför Länstyrelsen säger
nej.
Därför ska analysen utvärdera tre olika alternaZv där grunddamm och reglerbar ﬁnns med
Zllsammans med nollalternaZvet. Vi måste ly[a målen Zll eY större sammanhang och
exempelvis använda oss av samma mål som Örsundsåns projekt
Vansjö Nordsjö ska vara ekologisk OK 2027 enligt Länsstyrelsen.
Den kurva som ﬁnns idag måste upp Zll diskussion och vi behöver få in tydliga fakta där alla
alternaZven ﬁnns med så aY både Länsstyrelsen och vi kan få tydliga fakta gällande samtliga
alternaZv.
VikZgt aY vi dokumenterar och presenterar på eY tydligt och förståligt säY så aY vi möter
upp frågeställningar och målsäYningar med andra projekt.
Henrik tog upp frågan om vi kan mäta syre och fosfor, nu när vaYenståndet är såpass lågt.
Det ska kollas upp.
InformaZonsgruppen gavs i uppdrag aY under våren ta fram material för aY bäYre kunna
kommunicera ut Zll medlemmar och intressenter om vårt arbete och framförallt varför vi gör
det vi gör. Jonas gav i uppdrag Zll alla styrelsemedlemmar aY komma in med förslag på då/nu
för aY visa på förbäYringar.
5.
Pågående akZviteter, Louise/Jonas
a.
Upphandling av konsulter - se punkten ovan.
b.
Projektuppstart (formulering av uppdragsbeskrivning, Zdsplanering, fördelning och
budget)
c.
Utskick av nyhetsbrev - eY går ut i december med informaZon om LONA-arbetet
d.
Framtagande av samtliga Zdigare utredningar och referenser.
Börje har samlat på sig och har fåY fram de ﬂesta dokument. Några saknas,
exempelvis rapport från 2005 - VN. Några samrådsmöten och protokoll saknas också.
Projektgruppen sammanställer vilka som saknas
6.
Kontraktstecknande med konsulter - sker eventuellt innan december beroende på vad
som kommer fram när vi går igenom oﬀerten
a.
Beslutsprocess med styrelsen (extra styrelsemöte?) 16 december
7.

Ina övriga frågor

