
VV Världsarvsledens Vänner, styrelsemöte i Sockenstugan 2022-11-29 

Närvarande: Lennart Lundkvist, Jörgen Backéus, Hans Oscarsson, Hieke Visser, Anna Renström 

1. Mötet öppnas 

2. Jörgen Backéus väljs som justerare 

3. Föregående styrelsemötesprotokoll från 2022-09-06, årsmötes- och konstituerande 

mötesprotokoll från 2022-09-25 läggs till handlingarna.  

4. Ekonomi 

Lennart Lundkvist redovisar verifikationslistor som visar vilka in-och utbetalningar som gjorts 

sedan föregående styrelsemöte. Likviditeten är 46 642 kronor. 

Lennart följer upp de inbetalningar som saknas, bland annat en större från Kramfors 

kommun gällande förra bidragsomgången. Lennart har redovisat kvitton den sista 

inlämningsdagen 1 september. Lennart kommer även att fakturera Länsstyrelsen angående 

skötseln av stigen till Rödklittens fornborg. 

*Bidrag 

Kramfors kommun har beviljat VV ett bidrag för en ny, tvåårig bidragsperiod. Maximalt 

bidrag är 35 000 kronor, men vi måste då redovisa utgifter för 70 000 kronor. Bidraget 

förenklar arbetet med Världsarvsleden. Tack ännu en gång till Kramfors kommun! 

*Tygmärken 

Naturum Höga kusten beställde ytterligare 200 tygmärken, Hans Oscarsson ombesörjde 

leveransen. Tack till Naturum för gott samarbete. 

5. Medlemmar 

Lennart Lundkvist redovisar Världsarvsledens Vänners medlemslista. Mötet beslutar att de 

medlemmar som inte betalat under perioden 210701 - 220630 stryks från medlemslistan.  

När dessa räknas bort är medlemsantalet 186. Lennart fakturerar medlemsavgiften för 2023 i 

början av januari. Om Lennart saknar adress eller e-postadress till några medlemmar, 

kontaktar han Hans Oscarsson så att Hans kan skicka ut sms till dessa.  

6. Bearbetning av stadgarna. På ett arbetsmöte den 2022-10-02, då Ingrid Sandström, Lennart 

Lundkvist, Lasse Häggkvist, Jörgen Backéus, Hans Oscarsson, Hieke Visser och Anna Renström 

deltog, gick vi igenom Ingrid Sandströms och Lennart Lundkvists första bearbetning av 

stadgarna. Inför årsmötet hösten 2023 avser styrelsen kunna lägga fram ett väl genomtänkt 

förslag till stadgeändringar. Arbetet med stadgarna återupptas till våren. 

7. Uppföljning av Årsmötets ”Övriga frågor” 

*Rastbord Älgsjöberget. Markägaren Per-Olof Sjölander tycker att idén att placera ett 

rastbord på Älgsjöberget är mycket bra. Johan Uebel på länsstyrelsen meddelade att VV får 

ett par av deras överblivna rastbord, Peter Norlin med kollegor levererade två till Edsätter för 

vinterförvaring. Tack till er alla! Kenneth Bergqvist bär upp ett av borden till Älgsjöberget till 

våren. Anna Renström kontaktperson i VV.  



*Rammberget Efter telefonkontakt med Johan Uebel på Länsstyrelsen: Anna Renström 

berättar att Länsstyrelsen för närvarande inte planerar någon stig till Rammbergets 

naturreservat. Detsamma gäller även en del andra nybildade naturreservat och orsaken är 

framför allt att resurserna till förvaltning av stigarna är begränsade, men det är också ett sätt 

att inte utsätta värdefulla naturområden för slitage. Det är inte lämpligt att VV gör i ordning 

en stig fram till reservatgränsen, då uppstår oklarheter om ansvarsfrågor.  

8. Världsarvsledens dag 

Mötet beslutar att arrangera Världsarvsledens dag 2023, helst i Måviken, förslag på datum är 

den 3 eller den 10 juni. Anna Renström tillfrågar Måvikens Camping om vi får nyttja deras 

ramp längs vattnet och Patrik Bylund om Naturum Höga Kusten vill delta med tipspromenad 

och eventuell guidning. Anna frågar också ledamot Ingrid Sandström som känner området väl 

om hon har idéer och förslag. 

9. Övriga frågor 

*Prick 

Så bra, den gula färgen håller bra! Hieke Visser har tidigare väckt frågan om de gula prickarna 

fått en brunare nyans, men efter att både Hieke tittat närmare på det och Anna Renström 

gjort ett färgprov konstaterar vi att färgen stämmer. Ibland gör nyansen på underlaget att 

den gula pricken är svår att se. 

 * Eventuell stig från Nyland och bearbetning VV-karta  

Ledamot Anders Dahlin har föreslagit en ny stig mellan Nyland och Östansjö, som 

tillsammans med små vägar skulle skapa ett naturligt gångstråk mellan Noringråvallen och 

Salsåker. Markägares tillstånd krävs, likaså personer som kan sköta stigen. Styrelsen är enig 

om att förslaget är mycket bra.  

Den nya stigen kan komma med i den rättade versionen av VV-kartan som VV avser att trycka 

våren 2024.  Anna Renström som gör uppdateringen understryker vikten av att arbetet med 

den nya stigen görs i god tid så att hon har de uppgifter som krävs – markägarnas klartecken, 

GPS-spår och foto – senast 1 september 2023. Eftersom Villa Fraxinus har lagt ned och ska 

strykas från befintlig karta finns det även ett litet textutrymme för den nya stigen.   

*Lantmäteriets karta 

Hans Oscarsson har lämnat kartkoordinater för den nya stigen mellan Nordvallen och 

Mjällomslandet till Johanna Öhrling på Länsstyrelsen, som i sin tur skickar in koordinaterna 

för stigen till Lantmäteriet. Tack till Johanna både nu och för tidigare insatser som gjort att 

Världsarvsleden finns med på lantmäteriets kartor och i deras app. 

10. Datum och plats för nästa möte 

Nästa möte planeras till en tisdag i januari/februari. Hieke Visser föreslår datum längre fram. 

11. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet: Anna Renström                                                            Justerare: Jörgen Backéus 


