
Plats: Bygdegården
Tid: 10-12
Datum: 18 Juli 2021
Deltagande: Staffan, Thom, Lasse, Sylve, *, Börje, Matthias, Gunilla, Molly

1.       Planering av årsmöte, vem gör vad inför
årsmötet, ekonomi, inbjudan, kallelse, årsberättelse
mm.
Det finns förslag på att ha en grupp med sakkunniga som är adjungerade till styrelsemöten.
För att förenkla kommunikation inom styrelsen tas det fram en maillista som går till hela
styrelsen.

Staffan gör verksamhetsberättelse
Hillevi gör Ekonomi
Molly och Gunilla sköter förberedelse
Informationsgruppen sköter inbjudan.

2.       Själva årsmötet, förslag till program och
tidpunkt (ska vi flytta årsmötet från 8 augusti till 15
augusti)
Beslut tas om att flytta årsmötet till den 15 augusti kl. 13. Detta för att ge medlemmar tid att
planera, öka deltagandet och styrelsen mer tid att planera.

Programförslag:
Årsmöte med det formella där årsberättelsen bland annat ger information om fisket och status
kring regleringsprojektet.

Förslag till agenda för informellt möte efter (behöver bekräftelse från Carolina och Johan):
1. Fika
2. Carolina Grillo att hålla en presentation av hennes uppsats.
3. Johan Ahnström (förvaltare på länsstyrelsen) presentation om strandängar, betesängar

etc.
4. Promenad till Yngves nybyggda fosfordamm

Anna Swedberg har tillfrågats och accepterat att vara ordförande.

Vi delegarar till informationsgruppen att informera om detta. De som ska följa med på
promenaden bör ha bra promenadkläder, högt gräs osv.



3.       Valberedningens planering
Valberedningen rapporterar att det finns ett tydligt förslag med få ändringar.

4.       Planering av vattenmöten runt sjöarna med
datum mm (börjar bli brådis)
Thom, Lasse & Matthias, Sylve, Thom & Gunilla, Göran Nilsson återkommer med förslag om
tider till Lasse för besök. Lasse orkestrerar med personer som åker runt.

5.       Övriga frågor
Det är svårt att få till klippningen att fungera bra i hela sjön, framförallt Vansjön. Stor
arbetsinsats för att hålla båten i trim. Förslag att betala en person för att klippa där föreningen
tycker det är prioriterat, men vi avvaktar till nästa år.

Vi funderar kring IT-stöd i form av en karta, kanske en app.

Vi uppdrar till informationsgruppen att ta fram en design och kostnadsuppskattning för T-shirts
och / eller keps.

Det är tre decimeter högre vattenstånd i år i jämförelse med för 2018 då vi hade fiskdöd. Än så
länge ser vi ingen fiskdöd som väl är.

Projektet “samordning övergödning” avrapporteras kort och består av tre delar:
1. Sammanställning av befintlig data
2. Provtagning i sjön
3. Framtagning av förslag till åtgärdsstyrning

Mätvärdena visar på att vi nu hamnat i botten på skalan, förändringen har skett cirka 2010 och
det är länsstyrelsernas egna mätningar som visar detta.

Förslag på loppisrunda (cirkulär ekonomi) runt sjön.

Lägga upp en länk till avloppsguiden.

6. Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 11:54


