
Styrelsemöte Världsarvsledens Vänner 2023-02-21 Sockenstugan Nordingråvallen 
 

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

 

1. Mötet öppnas  

Anna Carlemalm från Naturum Höga kusten hälsas välkommen. 

2. Protokolljusterare  

Jörgen Backéus väljs att justera protokollet. 

3. Föregående protokoll från 2022-11-29 gås igenom och läggs till handlingarna. 

4. Ekonomin 

Kassör Lennart Lundkvist går igenom ekonomin och mötet får ta del av verifikatlista, 

balansrapport och resultatrapport från perioden mellan föregående mötesdatum och 

dagens. Likviditeten är 47 000 kr.   

Kramfors kommun har fortfarande inte betalat ut bidraget för föregående bidragsperiod som 

Lennart redovisat kvitton för den första september 2022 och som han påmint om en gång. 

Lennart Lundkvist påminner Kramfors kommun igen och understryker att utbetalningen 

gäller föregående bidragsperiod.   

5. Medlemmar 

Lennart Lundkvist informerar: De 41 medlemmar som efter påminnelse ej betalat för 

perioden 210701-220630 har strukits enligt föregående styrelsemötesbeslut. 

Nuvarande medlemsantal är 186. 139 medlemmar ingår i familjer, 47 är enskilda 

medlemmar. Lennart kommer inom kort skicka ut medlemsavgifter för 2023. 

6. Världsarvsledens dag 

Beslut via e-post att Världsarvsledens äger rum i Måviken den 10 juni. VV tackar Måvikens 

camping att vi får använda rampen och grillplatsen som är anpassade för rörelsehindrade. 

Naturum Höga kusten vill gärna vara med som arrangör.  

Preliminärt program: 

10.00 -15.00 Tipspromenad och korvgrillning på udden där även rörelsehindrade kan delta. 

11.00 Krävande vandring till Bredviksstugan. Anna Carlemalm guide som berättar om 

Allemansrätten och Världsarvet. Start från grillplats på udden. 

11.30 Enkel vandring till Grunna. Ingrid Sandström guide/ledare. Person i Grunna som möter 

upp och berättar om fiskebodarna där. Start från grillplats på udden.  

Naturum Höga kustens ansvar: Världsarvsledens dag står med i deras vårprogram. Skriva ut 

en enkel folder om Världsarvsledens dag och Måviken, samt skriva ut övrigt infomaterial som 



behövs. Frågor och facit till en tipspromenad för vuxna (tema allemansrätten) och en för 

barn. Stor kaffepanna att ha på elden. Erbjuder även skyltställ för information. 

Världsarvsledens Vänners ansvar: En enkel folder och affisch som Anna Renström utformar. 

Hans Oscarsson skriver en kort-kort text om Måviken till foldern, Hans har boken ”Måviken 

från sågverkssamhälle till vårdverksamhet” som källa. Ingrid Sandström ansvarar för 

vandringen till Grunna och kontaktar personer som kan berätta om sjöbodarna. 

De praktiska delarna som inköp av korv, kaffe samt uppsättning av banderoll, vägvisare, 

annonsering m.m. hänskjuts till kommande möte. 

7. Sjubrön – Hamnslåtten Skötseln av avsnittet mellan Sjubrön och Hamnslåtten Norra 

Mjällomshalvön behöver stärkas upp. Hieke Visser blir observatör för avsnittet. 

8. Stadgarna 

Ingrid Sandströms och Lennart Lundkvists arbete med att förbättra stadgarna fortskrider. 

Hela styrelsen kommer att få förslaget för påseende. 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

10. Datum och plats för nästa möte  

Tisdag den 18 april i Sockenstugan kl 18.00. 

11. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                             Justerare 

 

 

Anna Renström                                                                            Jörgen Backéus 

 

 

 


