
Anteckningar från styrelsemöte den 5 juli 2020.  

1. Deltagare. 

Molly, Gunilla, Hillevi, Louise, Tom, Staffan, Lars, Yngve, Henrik, Bosse, Börje, John 

2. Mötet öppnas. 

Staffan hälsar alla välkomna Ell mötet. Regnet hänger i luGen, och mötet hålls utomhus på 
grund av corona pandemin. Mötet fick kortas av och eL antal punkter fick bordläggas på 
grund av aL det började regna kraGigt. 

3. Godkännande. 

Mötesprotokoll från mötet den 7 juni godkändes. 

Dagordningen för dagens möte godkändes. 

4. InformaEonsbroschyr. 

Den nya informaEonsbroschyren ska delas ut under nästa vecka Ell samtliga fasEghetsägare 
runt sjöarna (v 28). Utdelningen kommer aL uWöras av: Yngve: Vansjövägen Ell Julmyra. 
Staffan: Byvägen. Lars: Nordsjö stugsamfälldighet. Jonas/Staffan: Nordsjö. Gunilla: 
Norrgårdens stugsamfäldighet. Tom: Hagtorpet. Bosse: Nordsjövägen från Vansjö och norrut. 

5. Gröna jobb.  

Tom informerar aL projektet gröna jobb inte kommer aL starta förrän Edigast oktober enligt 
Fredrik Gunnarsson på skogsvårdstyrelsen. 

6. Ekonomi. 

Hillevi presenterar en balansrapport för 2019, med uWall 2020. Hon meddelade också aL vi 
måste vara noga med aL hålla isär pengar som föreningen får av Ell exempel länsstyrelsen för 



aL uWöra specifika projekt, och föreningens egen kassa där pengarna kommer från 
medlemmar med flera.  

7. Medlemmar. 

Föreningen har i dagsläget 86 betalande medlemmar. Men vi hoppas på fler eGer aL den nya 
foldern delats ut. 

8. Projektgruppen. 

Projektgruppen ska ta kontakt med samtliga Elltänkta medlemmar i den nya 
regleringssamfälligheten som bildas för regleringen. Det är ca 47 fasEghetsägare plus 
sänkningsföretaget som det gäller. Det är, lantbrukare, fasEgheter med sjötomt samt 
fasEghetsägare som har sjönära tomter. Sänkningsföretaget kommer aL ses som en grupp, 
alltså inte specifika medlemmar. I den nya samfälligheten, men vissa medlemmar där är även 
med bland de 47 Elltänkta medlemmarna. 

9. Diagram / kurvor 

Börje presenterar diagram och kurvor hur sjön troligtvis kommer aL reagera då regleringen 
kommer Ell stånd. Det gäller både vaLennivåer och vaLenvolymer. SyGet med diagrammen 
är aL underläLa kommunikaEonen med fasEghetsägarna. Börje tycker aL vi ska använda all 
det insamlade data som vi har införskaffat oss genom åren av Ell exempel Börje, Sweco med 
flera. Det är vikEgt aL diagrammen ska vara läLa aL förstå när vi ska kommunicera med alla 
berörda fasEghetsägare.   

Beslutades aL diagram 1 och diagram 2 är vad vi ska använda för kommunikaEonen. Jonas 
ska lägga ut diagrammen på hemsidan när de är färdiga.   

10. Vassklippning. 

Tom meddelade aL näcken just nu inte är körbar. Det är en skadad axel på klippaggregatet 
som är problemet, men arbete med det pågår. Tom meddelar även aL näcken inte har körts 
så mycket i år, den har bara gåL i 30 Emmar Ell dagens datum. Och aL motorn Ell klippen har 
små krånglat hela säsongen. Det har dykt upp några nya klippare enligt Tom, men det verkar 
inte vara så högintressant aL köra näcken. Hur ska vi göra för aL få det mer intressant? 

Beslutades aL Tom och Staffan ska ta båten och markera på en karta vilka områden som inte 
ska klippas och istället fungera som  blå bård. 



11. Årsmöte. 

Staffan föreslår aL årsmötet flyLas från den 2 augusE Ell 25 oktober. FlyLen är främst på 
grund av aL corona och hög arbetsbelastning med fasEghetsägardialogerna under 
sommaren. MKB:n blir troligtvis också klar Ell det nya datumet. 

Beslutades aL flyLa årsmötet Ell den söndagen den 25 oktober. Förmodligen är renoveringen 
av Bygdegården klar Ell dess. 

12. Valberedningen. 

I dagsläget har inte valberedningen fåL in några Elltänkta nya styrelsemedlemmar. Så 
punkten bordlades, och kommer aL tas upp vid nästa styrelsemöte som blir 2 augusE i stället 
för årsmötet som var planerat då. 

13. Regnet avslutar mötet i förEd. 

På grund av regnoväder måste mötet avbrytas. Och några punkter bordlades Ell nästa möte. 
Till exempel punkten fiskevårdsföreningen. Det blev lite abrupt avslut! 

Som avslutning meddelade Börje aL grävning i Vansjöbadet kommer aL uWöras med start på 
måndag den 6 juli, och pågå eL antal dagar. 

14. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte den 2 augusE i Bygdegårdsföreningen. 

Vid pennan! 

Bosse Käck


