
 

Leder i Helsingeskogen 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020-21 

Sen beskedet från Jordbruksverket/Länsstyrelsen kom 2018-11-01, har arbetet med att utforma 
lederna fortsatt. Under verksamhetsåret har fyra styrelsemöten hållits. Årsstämman hölls 20 oktober 
2020 där några viktiga beslut fattades: 

Inga arvoden utdelas. För styrelsen utgår reseersättning vid längre resor för föreningens 
räkning (18:50/mil). Sammanträdesersättning utgår inte. 
Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad. Årsmötet beslutar att verksamhetsåret inleds 1 
maj och avslutas 20 april. Budgetåret fortsätter att löpa över kalenderår (se bil 1). 
Styrelsen har under 2020 fått två nya ledamöter 
Årsstämma i hölls i oktober 2020 
Bank: Handelsbanken är föreningens bank med Sune och Kristoffer som firmatecknare. 
Firmatecknarna kan göra utbetalningar/uttag var för sig upp till 20000 kr. Om beloppen är 
högre ska båda vara närvarande (se bil.1). 
 

Övrigt 
Arbetet med nyttjanderättsavtal fortskrider som planerat.  

Upprustning har utförts på 13213 meter och nyanläggning har utförts på 1476 meter. 
I samband med dessa arbeten har stolpar med ledkryss satts upp och det har byggts några 
nya broar, dikats och lagts dräneringar och vägtrummor.  

Föreningen har fått till stånd en egen hemsida - Leder i Helsingeskogen - och en mycket 
välbesökt Facebooksida - @lederihelsingeskogen. Följ Facebooklänken för att se bilder från 
den verksamhets som har bedrivits under året! 

Ovanåker den 20 november 2021 

För styrelsen 
 

Lotten Andersson, sekreterare

http://lederihelsingeskogen.se/
https://www.facebook.com/lederihelsingeskogen


 
BILAGA 1. 

 

MEDLEMSAVGIFTER LEDER I HELSINGESKOGEN, ekonomisk förening 
 

Enskilda medlemmar 100 Kr 
Ideella föreningar 500 Kr 
Företag upp till 5 st. anställda 1000 Kr 
Företag med 6 till 10 st. anställda 2 500 Kr 
Företag med 11 till 25 st. anställda 5 000 Kr 
Företag med mer än 26 st. anställda 10 000 Kr 

 
Stämman fastslog att insatsbeloppet för att bli medlem är 1 krona 

 

BILAGA 2. 
 

STYRELSEN 2020  
LEDER I HELSINGESKOGEN, ekonomisk förening 

 
 
Mail: sune.wmk@gmail.com , info@kanotcamping.se, eslasanna@gmail.com, janne.setterberg@gmail.com, 
curt.arsander@helsingenet.com, hogatan15@gmail.com, e.forsmark@gmail.com, gudrun.axman-
jumisko@ovanaker.se 
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