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Styrelsemöte 20 februari 2022 
Plats: Zoom 
Närvarande: Louise, Jonas, Hillevi, Staffan, Lars, Yngve, Jonas, Mattias, 
Mathias, iPad, 

1.       Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter 

2.       Aktivitetsplanen för 2022 

Jonas presenterader aktivitetsplanen som för närvarande ser ut som följer: 

Den första externa aktiviteten är vår traditionella fågelskådning. Jonas och Arild i 
fågelgruppen ser till att den håll som vanligt på påskdagen.  

Idén om Stora klipparhelgen diskuterades. Eventuellt ligger den för tidigt pga häckning och 
att det helt enkelt inte behövs klippas då. Jonas fick i uppgift att stämma av detta med Tom. 

Osäkert om det blir någon Fest i Heby, men föreningen ser till att lyfta fram den cykelloppis 
som några i Hagtorpet har tagit initiativ till. Den ligger på samma helg då Fest i Heby brukar 
vara.  

Styrelsen tyckte även det lät intressant att kunna genomföra VansjöNordsjöVarvet. 
Kommunikationsgruppen återkommer med förslag på upplägg.  

Datum Aktivitet 
20 februari Styrelsemöte
20 mars Styrelsemöte
9 april Utskick om förening i brevlådor
17 april Fågelskådning
15 maj Styrelsemöte
26-29 maj Klippbåtsinvigning - Stora klipparhelgen
?? Fest i Heby
26 juni Styrelsemöte
2 juli Cykelloppis
?? VansjöNordsjöVarvet
7 augusM Årsmöte
9 oktober Styrelsemöte
4 december Styrelsemöte



3.       Trendanalysen för projektet Samordning, styrning och 
uppföljning av åtgärder. 

Börje presenterade rapporten vilket har växt till en VNV 20-års presentation. Det är ett 
imponerande jobb som vi hoppas kunna ge oss en bra grund för kommande diskussioner 
med myndigheter. 

Syfte är att det ska fungera som dialogunderlag med berörda parter. 
  
Slutsatsen är att sjön växtnäringsstatusen är mycket sämre än vad Börje först trodde och att 
åtgärderna är för stora för att för att vi själva ska kunna få till ett tillfredställande resultat. För 
att komma vidare rekommenderar vi i rapporten följande: 

1. Samverkan och dialog mellan myndigheter och markägare stärks på nivån hela 
avrinningsområdet för Örsundaån. 

2. En påverkansanalys genomförs för att hitta orsakerna till och åtgärda försämringen i 
vattenkvalité från 2010 

3. Ett provtagningsprogram omedelbart påbörjas för månatlig vattenprovtagning i det största 
inloppet till Vansjön, i Vansjön (ev Nordsjön) samt i utloppet.  

I ett nästa skede vill vi nu ha in kommentarer från styrelsen, kommun och länsstyrelse för att 
säkerställa data, diagram och slutsatser i rapporten och att alla i föreningen kan ställa upp på 
de rekommendationer som vi föreslår.  

Börje och Staffan fortsätter arbetet med att sammanställa rapporten 

Louise tar fram en digital lösning där alla har möjlighet att kunna kommentera rapporten.  

Louise föreslog även att vi skulle dela upp rapporten i en tre delar för en tydligare struktur 
enligt följande: 

1. Information (faktisk data) 
2. Kunskap (sann värdegrundad tro) 
3. Handling  

Arbetsgruppen fortsätter att sammanställa de kommentarer som kommit in och att vi till nästa 
möte siktar på att ha rapporten klar. 
.  

4.       Inga övriga frågor 

5.       Nästa möte blir den 20:e mars. 

Vid pennan! 

Jonas 


