
 
Världsarvsledens Vänner, styrelsemöte  P.g.a. coronaviruset har vi haft mötet per mejlkonversation,  
med slutdatumet för protokollet 2020-03-24 

Deltagande per mejl: Styrelsen: Anna Renström, Hans Oscarsson. Joakim Kjellgren, Ingrid Sandström, 
Jörgen Backéus, Anders Dahlin, Fredrik Lindström, Mirja Lindström, Åsa Nordius, Majvor Melinder, 
Lasse Häggkvist. Inbjuden gäst: Madeleine Grip 
_________________________________________________________________________________ 

1. Mötet öppnas 
2. Ingrid Sandström och Joakim Kjellgren väljs att justera protokollet (Alla läser igenom men 

sista kollen gör justerarna) 
3. Föregående mötesprotokoll från 2020-01-21 läggs till handlingarna (ingen invänder) 
4. Ekonomin Joakim meddelar att saldo för mötets slutdatum är 50 574 kronor. Antalet 

betalande medlemmar för 2020 är ca 45 stycken, inkluderat de som betalde in sista kvartalet 
2019 som räknas på detta år. 

5. Utskick Hans har börjat göra e-postutskicken som nyhetsbrev, nu fungerar det bra igen. 
6. Boendelista Mirja och Fredrik har uppdaterat listan för boende och mat och Anna håller på 

att iordningsställa listan så att det ser snyggt ut. Nytt för i år: symboler för års-öppettider, 
samt Världsarvsledens etappnummer vid de boenden som är i anslutning till leden. Det blir 
två sidor i år, fram och baksida. De kan skrivas ut på ett blad och vikas ihop.  

7. Nya skyltar till Björnåsleden Mirja och Fredrik har tillverkat skyltar till Björnåsleden, de sätts 
upp när de nya stolparna har kommit och tjälen gått ur marken. De har även målat fler blå 
prickar. 

8. Stigen runt Mjösjön i Grista. Åsa målar gula prickar så fort vädret tillåter. Anders ansvarar för 
att bordet körs ut, spångar läggs ut och att stolpar med vägvisande skyltar sätts upp i 
stigkorsningarna i god tid innan kartan distribueras. Anna och Hans har materialet i Edsätter. 
Anders har kontaktat Sten-Erik Wågström och Rune Grafström i Salsåker som hjälper till. Den 
nya stigen till Hälsans stig och Hälsans stig kommer också med på Lantmäteriets kartor som 
vandringsled. Salsåker byaförening fixar skyltar till den nya stigen och Rune ska laga 
sönderkörd del med grävare. 

9. Text till ”Vi i Nordingrå” Mirja har varit i kontakt med Madeleine Grip som skriver en text om 
Världsarvsleden till sommartidningen ”Vi i Nordingrå”. Madeleine gör ett besök hos Mirja 
och Fredrik och får bland annat uppleva en del av den nya Björnåsleden. Anna förmedlar 
Madeleines text till hela styrelsen för påseende innan den går till tryck. Madeleine vill också 
ha några ord från ordföranden, om varför just Världsarvsleden är så bra och Anna skriver ett 
par rader och skickar till Madeleine. 
Vid slutdatumet för mötet, hann Madeleine skriva färdigt texten.  

10. Riktningsbeslutet från föregående protokoll: Följande vill vi beställa under våren. Två buntar 
2000 mm-stolpar, varav en bunt har 70 mm diameter, den andra har 60 mm diameter, totalt 
9035 kr inklusive frakt. 30 P-skyltar från Haga reklam för 7312 kr. 8 informationsblad till den 
geologiska ålderstrappan, 30 plåtkartor. 
Material 
Hans har i samråd med Joakim beställt två buntar stolpar (det blev 9 410 kr ink frakt o 
moms), samt tross till östra sida av Bredviken (trossen glömde vi ta upp föregående möte).  
Hans föreslår att vi köper 30 st enklare P-skyltar för totalt 660 kronor, en bråkdel av 
kostnaden ovan, och klistrar på en etikett med Världsarvsleden och vandringssymbol.  



Beslut: Hans beställer de enklare P-skyltarna. 
Jörgen har tagit fram kostnadsförslag från Sportringen för A3- geoskyltar: ”GEO SKYLTAR 8ST 
(fullfärg)PLÅT Alt PVC, STORLEK A3 Skyddslaminerade. PVC med tryckt dekal.  195:-/st”  
Karin och Staffan Olsén-Öberg jobbar vidare med informationsmaterialet till Ringkallen. Anna 
har tillsammans med Christer Åkerman även gjort ett informationsblad till Fällsvik/ 
Stormyran i A3-format. Totalt blir det 9 st A3 geo-skyltar. Beslut: Informationen trycks på 
Sportringen. 
Jörgen har gjort ett prov på Swishband på Sportringen. Det var lite plottrigt. Beslut: Anna 
bearbetar utformningen och skickar först förslaget till Jörgen för påseende och sedan till hela 
styrelsen. Innan beställning görs måste vi försäkra oss om att materialet håller. 
 

11. Kartmaterial Anna Greta har korrekturläst vikkartan och den är klar att tryckas. Beslut: Anna 
skickar in den till Ågrenstryckeriet i Bjästa för tryck.  
Kartunderlag för nya kartan till plåtkartorna 60x60 cm har Anna kvar att göra.  
Hos Sportringen: Kartorna 60 x 60 cm kostar 250 per styck om vi återanvänder gamla plåtar 
och 495 kronor om vi gör nya. (Det är i den senare uppgiften PVC-skiva med tryckt dekal som 
anges) 
Vi kan avvakta med materialval tills underlagen för kartorna är gjorda. 

12. Genomgång av ledens behov Ingrid och Anna går igenom namnen för skötselavsnitten, 
Johanna Öhrlings lista, samt ledens behov inför säsongen 2020. Då planerar vi även för 
feriepraktikanternas uppgifter.  

13. Feriepraktikanterna Finn Oscarsson och Emil Einarsson åk 9 kommer att hjälpa till med 
Världsarvsledens skötsel, veckorna 25–27. Måla gula prickar och klippa finare sly med 
handverktyg är två exempel på arbetsuppgifter. Fem arbetstimmar exklusive 1 timmes lunch 
(alltså 6 timmar totalt per dag) lite drygt 50 kronor/h. När arbetet är klart betalar föreningen 
ut 3800 per praktikant (om de deltagit alla dagar) sedan betalar Kramfors kommun samma 
summa till VV. Kramfors kommun står för försäkringar med mera. Krav är att handledare 
över 18 år ska vara med, samt tillgång till kök för lunch. 

14. Inställda evenemang Coronaviruset gör att vi måste ställa in Världsarvsledens Dag i Måviken 
i år, Skule Naturrum har underrättats av Anna likaså Jenny Gerdin i Måviken, som hälsar att vi 
är välkommen till Måviken ett annat år. Även skötselträffen i Mjällom ställs in. Ingrid har 
underrättat Mjälloms byaförening. 
 

15. Inga övriga frågor 
 

16. Datum för nästa möte bestämdes inte. Hur Coronasmittan utvecklas avgör hur mötet 
organiseras. 
 

17. Mötet avslutas. 
 

Vid protokollet: 

Anna Renström 

 

Justerat: 
 
 

Joakim Kjellgren                                                               Ingrid Sandström 


