
Anteckningar, styrelsemöte 31/1 2021 kl 10-12 via Zoom. 

Deltagare: Staffan, Yngve,  Ma1as, Hillevi, Börje, Louise, Gunilla, Molly, Bosse, Jonas, Tom, Ma@hias, 
Arild, Lars, Michelle, Sylve samt John. 

 
1. Dagordning 

Staffan presenterade dagordningen som godkändes. 

 
2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

 
3. Arbetsgupper  

Genomgång av indelningen i respekKve arbetsgrupp.  
 
Beslut: Gruppindelning fastslogs, se bifogad lista.  

4. ’Ekologisk klippning’ med ’blå bård’ 

Tom gick igenom vassgruppens förslag på klippning av dem sk blå bården. Blå bård innebär a@ en del 
av vassen lämnas kvar för a@ prova vad som fungerar bra ur ekologisk synpunkt och ny@a för en 
levande sjö. Klippningen börjar i juli för a@ inte störa fågellivet.  

Beslut: Vassgruppens förslag godkändes. 

5. Regleringsprojektet 

Yngve rapporterade a@ fullmakterna är klara a@ lämnas Kll advokaten.  
Över 50 fasKgheter samt 2 samfälligheter har sagt ja. 

6. Ny våtmark i Fallbäcken 

Louise och Yngve informerade om enskilda markägares arbete med rening av va@en i landskapet där 
bla Yngve håller på a@ anlägga en damm för a@ fånga fosfor.  



7. Ekonomiska läget 

Hillevi gick igenom ekonomiska läget i föreningen.  
LONA-projektet har föreningen erhållit utbetalning samt a@ advokaten har få@ betalt.  
I kassan finns nu plus 105.000 kr.  
Det är dags a@ skicka ut om medlemsavgiZ 2021. 

8. Bildande av vaOenråd för Örsundaån 

Louise är med i den nybildade interimsstyrelsen där första årsmötet ska hållas i mars.  
Det är Enköpings kommun som är ledande och där kommuner, företag och enskilda kommer a@ delta. 
Mer informaKon kommer.  
 

9. Övrigt 

- Ska fiskeföreningens årskort ingå i VNVs medlemsavgiZ?  
Fiskeföreningens årskort kostar 100 kr/år och VNVs medlemsavgiZ är 500 kr/år. SyZet är a@ förenkla 
för medlemmar i VNV a@ de även har Kllgång Kll a@ fiska i sjön.   
Styrelsen är posiKv Kll a@ årskortet ingår medlemsavgiZen men diskuterade hur det ska bokföras då 
det är två separata föreningar. Beslut måste tas i Fiskeföreningen innan utskick av VNVs 
medlemsavgiZ för 2021 skickas ut.  

Beslut: Styrelsen godkände a@ årskortet ingår i medlemsavgiZen men under förutsä@ning a@ 
Fiskeföreningen godkänner förslaget.   

- Underlä@ande av distribuKon av informaKon/dokumentaKon  inom arbetsgrupperna.  
Olika typer av digitala pla_ormar diskuterades. Ma@hias bjöd in alla i styrelsen a@ testa ’slack’. 

10. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte: 14/3 kl. 10-12 via Zoom-möte. 

Vid pennan,  

Gunilla


