
 

 
Styrelsemöte  Världsarvsledens Vänner 2022-07-05 Sockenstugan Vallen. 
 
Närvarande:  Anna Renström, Hans Oscarsson, Joakim Kjellgren, Lasse Häggkvist, 
Lennart Lundkvist  och Ingrid Sandström.   
 
1. Mötets öppnande.   
Ordförande Anna Renström öppnar mötet. 
 
2. Val av justerare.  
Joakim Kjellgren väljs som protokolljusterare.  
 
3. Föregående mötesprotokoll från 2022-04-12.  
Genomgång av förra protokollet. Punkt 8: uppdatering av boendelistan har inte gjorts  
utan VV hänvisar till den information som finns på hemsidan. 
Protokollet  lägges till handlingarna. 
 
4. Genomgång av  ekonomin. 
 Lennart Lundkvist rapporterar om det ekonomiska läget. Vi får ta del av verifikationslistan  
samt resultat- och balansrapport. Det är kostnader för  kontorsmaterial, lokalhyra, färg,  
virke och Skötselträffen. VV får intäkter i form av medlemsavgifter, gåvor, administration  
av kartor och tygmärken samt bidrag från Kramfors kommun. Obetalda medlemsavgifter  
på 2750 kr gör att det beräknade resultatet minskar.  
Lennart Lundkvist  berättar att resultatet  mellan 1/7-21 - 30/6-22 är ca 10 000 kr och att  
det totalt finns 41 000 kr i banktillgodohavande. 
 
5. Medlemmar.  
Vid dags dato har VV totalt 220 medlemmar. Av dessa är 175 betalande medlemmar,  
45 medlemmar har ej betalat trots påminnelse.  Mötet beslutar att Ingrid Sandström  
och Lennart Lundkvist ser över våra stadgar och kommer med förslag på ev revidering  
vad gäller såväl medlemsfrågor som annat i våra stadgar. 
 
6. Nordingrådagen. 
Joakim Kjellgren berättar att det var en mycket blåsig dag för alla som ställde ut. Detta bidrog  
till att det blev besvärligt att marknadsföra VV. Vi får se om VV ska vara med kommande 
Nordingrådagar, mycket  hänger ju på om det finns någon som kan åta sig den arbetsuppgiften.   
 
7. Skötselträffen. 
Den 22/5, efter 2 års pandemi, kunde VV äntligen genomföra Skötselträffen på Kulturfabriken!  
Anna Renström fick beröm för sitt goda och informativa sätt att leda Skötselträffen.  
Tyvärr kom inte alla som anmält sig, det kan kanske vara bra att som påminnelse innan träffen,  
skicka ett sms till de som anmält sig. 
 



För de som väl var där såg ut att trivas! Man fick berätta lite om sin del av leden och alla  
tyckte det var trevligt att få höra andra berätta om sin del. Efteråt blev det kaffe och goda  
smörgåsar till alla.  
Många som inte kom har rapporterat in att lederna är i bra skick. Det finns kanske inte behov  
av att ha en gemensam skötselträff varje år? Det är dock viktigt att ha kontakt med medhjälparna  
och det kan styrelsen göra  via telefonsamtal och mail om det inte blir en skötselträff. 
 
8. Gångramp på Högklinten.   
Anna Renström berättar att en gångramp högt upp på Högklinten behöver repareras.  
Lasse Häggkvist lovar att kolla upp vad som behöver göras och gör ev en provisorisk lagning. 
Lasse Häggkvist berättar också att Klocke har högt gräs och att växtligheten vid bäckravinens 
övergång mellan Valto och Omne är hög. Lasse tar kontakt med berörda medhjälpare.  

9. Informationstavlorna. 
Alla informationstavlor är uppdaterade av Hans Oscarsson och Anna Renström och ersätter  
gamla listor. Alla tavlor är i gott skick förutom den i Häggvik. Anna Renström tror att den blivit  
skadad av snöröjningen. 
 
10. Ny stig. 
Under ledning av Ulf Nordlander har en grupp Mjällomsbor (Hieke Visser, Victor Groenewegen  
Vd Weiden samt 2 feriepraktikanter) gjort i ordning stigen som börjar mittemot Nordvallens IP.  
Den går halvvägs ner mot Mjällomslandet. De har röjt, märkt med prickar och skyltat om. 
Mycket bra initiativ, stort tack till de som medverkat till detta! 
Anna Renström och Hans Oscarsson har gått med GPS för att uppdatera kartbild och hemsida.  
Hans Oscarsson kommer att skicka in koordinaterna till Lantmäteriet. 
 
 11. Kartdistribution. 
Vägkyrkan på Vallen tillhandahåller vår karta t o m 31/7 och Naturum Höga Kusten vid 
Skuleberget året om. 
 
12. Tygmärken. 
Våra tygmärken håller på att ta slut. Hans Oscarsson tar reda på kostnader och beställer. 
 
13. övriga frågor. 
Anna Renström tar kontakt med Örjan Lööf  angående markavtalen.  Ev förändringar i framtiden 
kommer att göras i samarbete med NIFF. 
 
14. Nästkommande möte. 
Nästa styrelsemöte blir tisdagen  den 6/9-22 kl. 18.30 i Sockenstugan.  
Vi bestämmer även tid för årsmötet, söndagen den 25/9-22 kl.18.00 i Sockenstugan (om det  
inte är pandemi). Lennart Lundkvist bokar lokal för båda mötena. 
 
15. Mötets avslutande. 
Anna Renström avslutar mötet och tackar för styrelsens goda medverkan. 
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