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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Vansjö Nordsjö
Vattenvårdsförening
Tid: 190103, kl 10.00-12.00
Plats: Vansjö Bygdegård

Närvarande: Staffan Lund, Louise Gårdenborg, Sylve Sahlström, Erik Franzén,
Henrik Turunen och Molly Thörnqvist.
Våra mål!
1. Säkra grundvattennivåer genom att mer vatten hålls kvar i landskapet.
2. Förbättra vattenkvalitet i sjöarna och i nedströms vattendrag.
3. Hög anpassning till klimatförändringarna – risk management.
1. Minnesanteckningar från extra styrelsemöte 16/12 2018.
Beslutades att godkända minnesanteckningarna.

2. Pågående förhandlingar för LONA projektet.
Louise meddelade, att hon 5/2 har ett möte med WRS med anledning av deras
upphandlingsunderlag vidare att ett möte är inplanerat till 8/3 för fortsatt diskussion om
Terralimnos anbud.
Frågan om att underteckna avtalet med Terralimno kommer upp på styrelsemötet den 17
mars.
3. Medlemsregister och nyhets- brev.
Frågorna bordlades pga Jonas bortovaro.
4. Upptagande av medlemsavgift 2019.
Frågan bordlades pga Jonas bortovaro.
5. Övriga frågor.
Hillevi meddelade, att Sala Vassklipp på vår tidigare begäran nu reviderat sin faktura. Och
reducerat beloppet med 15.000:-.

Samarbetet fortsätter i sommar.
Sylve meddelade, att Vassgruppen beslutat att Sala Vassgrupps Trustor i år ska klippa
växtligheten runt Drottningholmen.
Sylve och Erik meddelade, att Vansjö Bygdegårdsförening beslutat att för sin del upphöra
med vår gemensamma aktivitet Cyckeltur Runt Sjön på Fest i Heby. Pga ett mycket ringa
deltagarintresse i somras. VB vill fortsatt delta i Fest i Heby.
För att tillsamman med oss sprida info om våra resp. föreningar och verksamheter.
Mötet instämde. Och beslutade att den informationsfilm Jonas filmade med drönare över sjön
ska visas på årets Fest i Heby.
Staffan underströk vikten av att all tid som styrelsemedlemmarna lägger ner i LONA
redovisas och därefter rapporteras till Börje.
Staffan och Louise fick i uppdrag, att upprätta årets styrelsekalender Samt att även föreslå dag
för föreningens årsmöte.
Henka föreslog, att vattendraget nedströms Vansjöns utlopp tom Starfors införlivas i LONA
landskapsanalys. Då det ingår i vattenavrinningsområdet. Mötet instämde. Men förslaget fick
anstå pga vissa oklarheter.
6. Nästa möte.
Äger rum i Vansjö Bygdegård 17/3 2019 kl. 10-12.
Vid protokollet
Molly Thörn

