
 

Protokoll från VNV styrelsemöte den 15 september, 2019. 

Närvarande: Hillevi, Lars, Yngve, Staffan, Tom, Bosse, Molly, Gunilla, Ma>as samt Annelie. 

Styrelsen ägnade en stor del av Aden aB planera/diskutera arbetet med anledning av LONA 
projektet och då i huvudsak gällande sjöregleringen. Yngve, redogjorde för det arbete som 
Adigare genomförts, kontakter med markägare, svårigheten i dialogen med vissa grupper 
mm. Styrelsen diskuterade betydelsen av aB vi själva definierar vad vi vill i olika moment av 
sjöregleringen.  Under punkt 9 finns eB försök aB återge diskussionen. 

1. Välkommen 

Staffan hälsade alla välkomna och speciellt Annelie som är ny i styrelsen. DäreTer kort 
presentaAonsrunda. Kaffe och kaka bjöds av Molly och Lasse. 

2. Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

3. KonsAtuerande av styrelsen 

Beslut enligt nedan: 

Vice ordf: Yngve Melin 

Kassör: Hillevi Bohlin 

Sekreterare: Jonas Weissglas. 

4. Förteckning över styrelsen 

Uppdaterad adresslista bifogas dessa minnesanteckningar. 

  



5. Arbetsgrupper 

Staffan, Yngve, Tom och Molly informerade som sammankallande i arbetsgrupperna 
om arbetet i respekAve grupp. Arbetsgruppernas sammansäBning diskuterades och 
kompleBerades enligt nedan: 

Finansgruppen: Staffan, Hillevi, Göran och Ma>as (inga förändringar) 

Dammgruppen: Yngve, Henrik, Lars, Bosse, Ma>as (Ma>as blir ny medlem i 
gruppen) 

Vassgruppen: Tom, Bosse, Sylve, Lasse T, John, Björn (inga förändringar) 

InformaAonsgruppen: Jonas, Louise, Gunilla, Lars (inga förändringar) 

AkAvitetsgruppen: Molly, Erik, Gunilla Annelie (Molly blir sammankallande eTer 
Sylve och Annelie blir ny medlem i gruppen) 

6. Intryck från årsmötet och LONA dagen 

Generellt goB intryck från både Årsmötet den 28 juli och LONA dagen den 30 augusA. 
Programpunkterna kanske i framAden bör kompleBeras för aB locka fler fastboende 
och lantbrukare. Mycket bra och pedagogiskt visningsmaterial. Viss osäkerhet rådde 
om LONA dagen var öppen för alla eller om endast närmast berörda var inbjudna. 
Slutsatsen är aB vi framöver bör planera för aB programpunkterna ska vara relevanta 
för alla kategorier av målgrupper och aB vi effekAvt använder alla kanaler för 
informaAon om kommande större möten. Protokollet från årsmötet diskuteras på 
kommande styrelsemöte när Jonas är med.  

7. Planering av VNV budget 2019/2020. 

Diskuterades budgeten och framförallt aB 10 000 kr reserverats för 
informaAoninsatser. 

Beslutades aB: under hösten 2019 ta fram en mycket lä>llgänglig informaAonsskriT 
samt PPP med bilder och informaAon om våra akAviteter, vassröjning, sjöreglering 
och landskapsanalys. Kanske dubbelvikt A3 blir eB lagom format. Målgrupp är både 
boende i avrinningsområdet och externa intressenter. Materialet som kommit fram i 
LONA projektet är en god utgångspunkt. 

Åtgärd: InformaAonsgruppen. 

8. Vassklippningen 

Tom informerade om aB klippningen seB i antalet körda Ammar bör öka All ca 
160-180 Ammar per år för aB ge eB goB resultat. Eventuellt kommer vassgruppen 



pröva med eB system med områdesansvariga för klippningen. Näcken i uppgraderad 
form fungerar nu mycket bra och den är nu också utrustad med GPS. Näcken kommer 
aB vinterförvaras vid Vansjö badplats i eB för ändamålet inköpt tält. Den gamla båten 
används inte alls längre. 

Beslutades aB: All våren sälja den gamla båten samt dessförinnan kontakta 
fiskevårdsföreningen för aB se om de är intresserade. 

Åtgärd: Vassgruppen. 

9. Nästa steg i LONA projektet samt Dammgruppen 

Styrelsen ägnade en stor del av Aden aB planera/diskutera arbetet med anledning av 
LONA projektet och då i huvudsak gällande sjöregleringen. Yngve, redogjorde för det 
arbete som Adigare genomförts, kontakter med markägare, svårigheten i dialogen 
med vissa grupper mm. Styrelsen diskuterade betydelsen av aB vi själva definierar 
vad vi själva vill i olika moment av sjöregleringen. Till viss del låg huvudslutsatserna i 
Terralimnos rapport som grund för diskussionen.    

En sammanfaBning av planering/diskussion följer nedan i punkjorm.  

a. Dammgruppen tar huvudansvaret för processen med sjöregleringen och Yngve 
samlar gruppen snarast. Olika mötesdatum diskuterades. 

b. Dammgruppen förstärks med Ma>as Carlsson som har erfarenhet av 
Allståndsgivning i myndighetsvärlden. 

c. Primärt ska gruppen idenAfiera/formulera hur vi själva vill aB det ska se ut inom 
några huvudpunkter som är vikAga för MKB och vår interna dialog. Det gäller 
speciellt 1) prioritering av teknik alternaAven, 2) placeringen av dammen samt 3) 
flexibilitet i förhållande All ”kurvan”.  

d. Parallellt ska Dammgruppen utveckla och föreslå hur Allsyn/underhåll av dammen 
ska ske samt andra frågor gällande vaBenregleringssamfälligheten som t.ex. hur 
styrelsen bör utses samt hur andelar fördelas. 

e. Yngve underströk aB deBa kan hanteras av Dammgruppen men aB det som tar Ad 
är personliga kontakter med berörda markägare. Styrelsen ansåg aB styrelsen 
med sina nätverk kan hjälpa All med markägarkontakterna när så behövs. 

f. Datum för gemensamma möten med berörda markägare planerades inte in i 
deBa läge utan deBa sker på iniAaAv av Dammgruppen. 



g. Finansieringsgruppen ska bistå processen genom aB undersöka förutsäBningarna 
för stöd genom landsbygdsprogrammet för Allsyn/underhåll av 
våtmarksrestaureringen/dammanläggning. 

h. Om möjligt bör ansökan om medel för Steg 2 d.v.s. ansökan om LONA medel för 
finansiering av miljöjurist för ansökan om ny vaBenverksamhet göras All 
Länsstyrelsen All 1 december. Projektgruppen följer upp med länsstyrelsen vad 
som är lämpligt med tanke på aB Steg 1 har tagit längre Ad än väntat.  

i. Inga speciella kommentarer lämnades All de rapporter som skickades med All 
styrelsemötet. Generellt eTersträvades dock mer läBlästa rapporter. Staffan 
rapporterade aB vissa justeringar kvarstår i Terralimnos rapport om sjöregleringen 
men WRS rapport om landskapsanalysen är klar.   

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

11. Nästkommande styrelsemöten. 

27 oktober 10-12 i Bygdegården 

8 december 10-12 i Bygdegården 

Vid pennan/Staffan


