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Protokoll från styrelsemöte den 27 juni, 2021 
Plats Vansjö Bygdegård klockan 10 - 12. 

Deltagare Yngve, Lars, Tom, Louise, Sylve, Henke, Arild, Börje, Caroline Agrillo samt undertecknad.   

1. Yngve,  som Kllfällig mötesordförande, förklarade mötet öppnat.  Föregående protokoll godkändes. 

2.  Redovisning av Caroline Agrillos kandidatarbete om internbelastningen  i sjöarna Vansjön-
Nordsjön . 
Olika näringsämnen Kllförs sjöarna bl a genom det omgivande vaSenavrinnings-  
området men den interna belastningen från boSensedimenten är stor. 
Caroline presenterade själv det examensarbete hon uUört under vintern  2020-2021. Vilket var aS 
belysa fosfors påverkan på sjöarna. Vilket gjorts bl.a. genom  aS en rad vaSen- och sedimentprover 
tagits och analyserats. InformaKonen från rapporten blir en vikKg del i det fortsaSa åtgärdsarbetet. 
Beslutades aS rapporten ska läggas ut på hemsidan. 

3. Rapporter från arbetsgrupperna  - informaKons-, reglerings-, vass- samt  fiskegruppen. 
- Från regleringsgruppen meddelade Yngve aS Mark- och miljöfomstolen ställt juridiska frågor om 
ombildningsräSen från Dikningsföretaget. Frågorna har besvarats av advokat Agnes. 
- Från Vassgruppens meddelade Tom bekymrat aS mycket få klippare har anmält siS intresse. Endast 
eS fåtal klipp har i år uUörts. Trots aS KörinstrukKoner  ligger i båten så iakSas de inte. Båten körs för 
nära land  där stenar förekommer runt privata bryggor. Två propellrar har därför nyligen körts sönder. 
Varje propeller kostar 1400:-. Ökad försikKghet e_erfrågas. 
- Från fiskegruppen meddelade Sylve aS intresset för fiske i sjön är stort med uthyrda båtar som följd. 
Mötet beslutade aS skänka Gamla Näcken Kll fiskegruppen.  

4  Evt. beslut Kll följd av gruppernas rapportering. 
Jonas erbjöd sig aS sända ut eS informaKonsbrev innan årsmötet om bl a  
behovet av klippare, om vikten av aS Näckens körinstrukKoner följs mm. 

5  Planering inför informaKons/vaSenmöten runt sjöarna juli/augusK. 
Frågan bordlades Kll mötet den 18 juli. 

6.  Planering inför årsmötet 8 augusK. Vem gör vad,  bjuda in någon - Tämnaren, kommunen? 
AkKvitetsgruppen står för markservicen. 
Beslut om aS inte bjuda någon faSades. 
Yngve erbjöd sig aS  som en akKvitet visa upp sin fosfordamm. 

7.  Eventuellt behov av eS extra styrelsemöte i juli. 
Beslut faSades om eS extramöte 18 juli. 

8.  Övriga frågor.  
Ingen hade några frågor och mötet avslutades. 
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