
 

 
Styrelsemöte  Världsarvsledens Vänner 2022-09-06 Sockenstugan Vallen. 
 
Närvarande:  Anna Renström, Hans Oscarsson, Jörgen Backéus,  Lasse Häggkvist,  
Anders Dahlin, Lennart Lundkvist  och Ingrid Sandström.   
 
1. Mötets öppnande.   
Ordförande Anna Renström öppnar mötet. 
 
2. Val av justerare.  
Anders Dahlin väljs som protokolljusterare.  
 
3. Föregående mötesprotokoll 2022-07-05.  
Genomgång av förra protokollet. Protokollet  som finns på hemsidan lägges till handlingarna. 
 
4. Genomgång av  ekonomin. 
 Hans Oscarsson har beställt 500 tygmärken till en kostnad av 3568 kronor. 100 märken á 30 kr/st  
 är sålda till Skule Naturum.  
Anna Renström berättar att hon har skickat in en ansökan om bidrag till Kramfors kommun.  
Anna har inte fått svar från kommunen än. 
 Lennart Lundkvist redovisar resultat- och balansrapport.  VV får intäkter i form av medlemsavgifter, 
gåvor, administration av kartor och tygmärken samt bidrag från Kramfors kommun.  
Lennart Lundkvist  berättar att VV har 11 438 kronor i överskott i resultat, här betyder 
medlemsavgifterna mycket.  Det finns totalt  44 500 kr kr i banktillgodohavande. 
 
5. Medlemmar.  
30/6-22 hade VV 217 medlemmar.  123 medlemskap, dels som  familjemedlemskap samt 
enskilt medlemskap. Vid dags dato har VV totalt 225 medlemmar, en ökning med 8 medlemmar.  
 
6. Inför årsmötet. 
Anna Renström och Ingrid Sandström läser ur Verksamhetsberättelsen och Verksamhetsplanen 
för synpunkter från övriga i styrelsen.  
Vad gäller Skötselträffen så föreslår  vi i kommande Verksamhetsplan att den arrangeras  
vartannat år d v s nästa gång blir 2024.  
Vad gäller Världsarvsledens dag så föreslår vi att hålla det öppet än så länge och se tiden an  
om den kan arrangeras nästa år. 
 
Ingrid Sandström och Lennart Lundkvist fick i uppdrag på förra styrelsemötet att titta över  
VV:s stadgar. De har nu ett förslag till ändringar som hela styrelsen fått via mail för påseende. 
Styrelsen tar  beslut om att ha ett första möte söndag den 2/10-22 kl.17.00 i Sockenstugan,  
som gäller genomgång av stadgarna. I kommande verksamhetsplan står att styrelsen ska se över  
VV:s stadgar och göra ändringar vid behov. Detta tas upp vid årsmötet med medlemmarna 2023. 
 



Anna Renström har pratat med Peter Norlin, valberedningen, som  överlämnar sitt  
styrelseförslag  inför årsmötet.  
 
Årsmötet äger rum söndagen den 25/9-22 kl.18.00 i Sockenstugan på Vallen. 
Anders Dahlin ordnar med kaffebröd, Anna Renström och Hans Oscarsson tar med kaffe och  
Ingrid Sandström tar med te, socker och mjölk.  
Lennart Lundkvist skickar ut kallelse till alla medlemmar. Hans Oscarsson skickar nyhetsbrev till alla.  
 
7. Praktiskt arbete med leden utöver det ordinarie. 
Lasse Häggkvist har lagat rampen på Högklinten. Han gör ytterligare arbete på den nästa år.  
Anders Dahlin har satt upp skyltar vid den anslutande stigen i Grista, från Hälsans stig till 
Världsarvsleden. Finn Oscarsson och Anna Renström tillverkade skyltarna efter Anders Dahlins 
önskemål.  
Hans Oscarsson och Anna Renström har slagit parkeringen i Kåsta vid bommen till Ringkallen. 
I fortsättningen kommer Elin Olofsson och Kennet Bergqvist att slå parkeringen i Kåsta. 
 
8. Söndertrampad stig.   
Anna Renström blev informerad om att hästar trampat sönder en blöt del av leden på västra  
sidan av Ringkallen. Vid närmare undersökning av detta så upptäcktes det att det är älgar  
som varit i farten.  
VV har fått två nya medhjälpare vid Ringkallen: Anneli Johansson och Dennis From, Häggvik.  
Så betydelsefullt att få fler medhjälpare! 

9. Rastbord. 
Elin Olofsson och Kennet Bergqvist slår ett extra slag för Älgsjöberget. Om  VV har ett  
monterbart rastbord har de erbjudit sig att bära upp det och montera på plats. Fint initiativ!  
VV följer upp detta längre fram under våren. Markägare ska också tillfrågas. 
 
10. Information i Grunna. 
Annika Salomonsson som är medhjälpare vid leden i Grunna, Mjällom, har kontaktat Anna   
Renström och berättat att hon och flera medhjälpare där, önskar sätta upp information som  
berättar om platsens historia.  Anna Renström svarade att VV är mycket positiv till sådana  
förslag och Anna gav exempel på den geologiska informationen som gjorts i Fällsvik och  
Ringkallen.  
 
 11. Höga Kusten Turism. 
Anna Renström har varit i kontakt med Anna Hellgren, ny verksamhetsledare för Höga Kusten  
Turism, ang cykling som de marknadsförde  på Ringkallens led. Anna Hellgren har nu tagit bort  
den vilseledande informationen och dessutom fick  VV beröm för allt fint arbete med 
Världsarvsleden.  
Efter samtalet skickade Anna Renström in ett par små ändringar av grundtexten för länken.  
 
12. Uppsats om ekoturism. 
Erik Nordin skriver en vetenskaplig uppsats om ekoturism i Höga Kusten. Hans Oscarsson och  
Anna Renström i VV har med anledning av detta blivit intervjuade. 
 
13. Vatten. 
Finns det förutsättningar att förbättra möjligheterna för vandrare att fylla på vatten?  
Lasse Häggkvist och Hans Oscarsson ser över listan med vattenkranar och om det ev finns  
ytterligare ställen att erbjuda vandrare vatten. 
 

 



 
14. Älgjakt. 
Hans Oscarsson har varit i kontakt med Jonas Viberg ang älgjakten. Hans vill gärna ha en lista  
med platserna och tiderna för älgjakten.  2 jaktlags tider ligger ute på hemsidan. 
 
15. Nerblåsta träd. 
Två  träd har blåst ner över vägen längst bort vid Mjällomslandet. Vår medhjälpare Ulf  
Norlander ser till att det blir åtgärdat. 
 
16. Övriga frågor.  
Inga övriga frågor. 
 
17. Mötets avslutande.  
Anna Renström avslutar mötet och tackar för styrelsens goda medverkan. 
 
Världsarvledens Vänner 2022-09-06  
 
Sekreterare Ingrid Sandström 
 
Protokolljusterare Anders Dahlin 
 
Ordförande Anna Renström 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 


