
Protokoll från styrelsemöte söndagen den 29 november 2020  klockan 
10-12. 
Plats: Zoom 
Närvarande: Börje, Hillevi, Jonas, Matthias, Gunilla, Sylve, Arild, John, Mattias, Lars, 
Michelle, Louise, Caroline, Staffan 

1. Staffan hälsade alla välkomna och speciellt de tre nya styrelsemedlemmarna Michelle, 
Matthias och Arild samt Caroline som gör sin kandidatexamen vid SLU på Vansjön. Det är det 
första digitala styrelsemötet. 

2. Föregående protokoll 
Protokoll från 2020-10-11 godkändes. 

3. Förslag från styrelsemötet vad gäller verksamheten. 
Kommunikation (Jonas och övriga) 
 Fortsätta små dialogmöten runt sjöarna. 
 Få bättre ordning på medlemsregistret. 
 Bör bli tydligare vad man får som medlem. 
 Språkbruk på hemsidan 
 Genomföra intressant medlemsmöten – t.ex. om egna avlopp. 
 Visa bilder på hur det såg ut tidigare med igenväxningen. 
Vassklippningen: (Sylve och Staffan) 
 Tom kommer att presentera en plan för klippningen vid nästa styrelse möte. 
Regleringen: (Hillevi och övriga) 
 Ett flödesschema bör göras som visar processen i regleringsprojektet. 
Landskapsanalys: (Louise och övriga) 
 Viktigt koppla ihop åtgärder i avrinningsområdet med det som händer i sjöarna. 
 Vattenprover i Fallbäcken. 
Ekonomin (Hillevi) 

Antalet medlemmar varierar men har ökat sista året. 
Nya info broschyren viktig.  
De externa intäkterna är mångfalt större än medlemsintäkterna. 

             Fiskevårdsföreningen (Sylve) 
Förslag att årskort för fiske ingår i medlemsavgiften för VNV.  
Frågan om reduktionsfiske bör kartläggas. 

4. Introduktion av nya styrelsemedlemmar (Michelle, Mattias och Arild) 



Michelle bor längst upp i Nordsjö och har fritidsintressen med hundar och hästar. 
Arbetar som IT samordnare inom telefoni åt fem kommuner. 
Matthias bor i Uppsala och har en fritidsfastighet invid Nordsjön. Bakgrund in IT och 
matematik och databearbetning. 
Arild bor i Uppsala och har en fritidsfastighet i Vansjö. Forskar på speciellt fåglars 
anpassning till klimatförändringar. 
   

5. Arbetsgrupper 2020 (se bilagt förslag) 
Frågan bordlades till nästa möte pga. tidsbrist. Nya grupper som mycket kort 
diskuterades var en fågelgrupp, en fiskegrupp samt en datagrupp. 
   

6. Möteskalender 2020 (se bilagt förslag) 
Kalendern gås igenom vid nästa möte. 

7. Internbelastningen i Vansjön och Nordsjön  
Caroline Agrillo introducerade sig själv och sitt kandidatarbete om Vansjön Nordsjön 
som handlar om sjöarnas internbelastning. Provtagning på syrgasnivåer har redan 
startat. Vi bör ha ett holistiskt tänk och koppla ihop internbelastningen med övriga 
källor. 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

9. Nästa möte söndagen den 31 januari, 10-12 via ZOOM. 

Möte avslutades med en önskan om en riktigt god jul trots pågående pandemi. 

Vid pennan, 

Staffan 


