Protokoll från styrelsemöte Häggsjöns Intresse- och Fiskevårdsförening 9 aug 2012

§ 1. Barbro Westerholm som kalla till detta konstituerande styrelsemöte hälsade välkommen
§ 2. Närvarande styrelsemedlemmarna Barbro Westerholm, Kjell-Erik Näslund, Edor Olofsson,
Jörgen Pettersson och Kurt Eriksson godkände dagordningen

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Kurt Eriksson
§ 4. Jörgen Pettersson valdes att justera protokollet
§ 5. Val av styrelseposter för 2012 – 2013. Till kassör valdes Kurt Eriksson och till sekreterare
§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11.

valdes Kurt Eriksson.
Aktuell telefonlista. På årsmötet efterlyste Ingrid Olofsson en aktuell telefonlista till
föreningens medlemmar vilket tydligen funnits för många år sedan. Styrelsen diskuterade
argument för och emot en sådan lista med hänsyn till att många bor registrerade på andra
platser än runt Häggsjön, samt att syftet och aktualitet kan ifrågasättas då
telefonabonnemangen nu för tiden består av både eller antingen mobila och fasta anslutningar.
Plus det faktum att många ”medlemmar” stöder föreningen mest för tidningens skull utan ha
ett boende runt sjön. Styrelsen beslöt att frågan skulle bordläggas till nästa årsmöte.
Upprustning av Jaktstugan. Gunnar Forséns förslag till årsmötet om att rusta upp den gamla
kulturhistoriska fattigvårdsstugan som dåvarande Häggdångers kommun hade längs
Bruksvägen diskuterades. Styrelsen beslöt att det skulle bildas en projektgrupp för att utröna
om stugans skick gör det värt att satsa arbete och pengar på den. Styrelsen beslöt att kalla till
en inspektion in- och utvändigt och till detta även kalla Sten Henricsson för expertutlåtande.
Vidare skall ordföranden undersöka äganderättsförhållanden och möjligheter till fortsatt
arrende av stugan som står på ofri grund.
Partytält för utlåning till medlemmarna. Styrelsen diskuterade former och regler för
förvaring,utlåning, återlämnande, ev. deposition och eller försäkring om tältet skadas. Beslöts
att alternativa förslag skall utformas och spikas på nästa årsmöte.
Namnändring av Grafströms holmen till Åkerön. Den långdragna processen med
Lantmäteriet har nu pågått i många år och nu har Lantmäteriet sagt nej med ytterst grumliga
skäl. Jörgen Pettersson föreslog att vi ska försöka ålägga Lantmäteriet att visa varför man
säger nej till detta namnbyte. Och i detta sammanhang även påvisa Lantmäteriets tidigare
felaktiga och förvirrande namnbyten på andra öar i sjön, t.ex Råholmen, Lillholmen etc.
Föreslogs att vi även ska försöka få med Kvarby i processen.
Vassklippning. Den gamla frågan om införskaffande av en vassklippningsmaskin
diskuterades. En undersökning på nätet har visat att utrustningen är dyr (fr ca 13 00 kr till
flera hundra tusen kr). Tjänsten vassklipping finns att anliga, men även den är dyr och
omständlig. Bör utföras minst tre gånger per säsong och varje gång måste avklippt vass tas om
hand, vilket enligt uppgift tar dubbla klipptiden. Samfinansiering (föreningen och någon
privatperson) bedömdes heller inte vara ett alternativ. Styrelsen beslöt att avslå förslaget om
inköp av en vassklippningsutrustning. Inplantering av gräskarp diskuterades också, men det
konstateras att åtgärden kräver tillstånd då fisken är artfrämmande för Häggsjön och
konsekvenserna ej kan överblickas. Frågan bordlades utan åtgärd.
Järnvägen. Hotet mot byn av en ny dragning av Ådalsbanan diskuterades då Härnösand,
Timrå och Sundsvalls kommuner trycker på Banverket om att projektering av en ny snabbare
bansträckning ska genomföras. Beslöts att föreingen noggrant ska följa utvecklingen samt gå i
protest mot en tänkt sträckning genom byn på Häggsjöns norra sida.

Vid anteckningarna

…………………………………………………………..
…………………………………………………………….
Kurt Eriksson

Barbro Westerholm, ordförande

Justeras

…………………………………………………………………..
Jörgen Pettersson

