
 

Leder i Helsingeskogen 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-18  

1. Den 15 februari 2017 hölls i Johannesgården, Alfta, en föreningsstämma för bildande av den 
Ekonomiska Föreningen Leder i Helsingeskogen. Stadgarna fastställdes (bil.1) och en interimsstyrelse 
valdes (bil. 2).  

2. Den 23 februari 2017 hölls ett konstituerande möte i cafeterian på Gårdtjärnsberget.  

a. Deltagarna i gruppen representerar olika intressegrupper vad gäller leder i kommunen: Ryttare, 
skidåkare, cyklister, vandrare, jägare, skoteråkare, offentlig friluftsverksamhet samt näringsidkare i 
besöksnäringen.  

b. Sune Larsson sammanfattar bakgrunden till mötet; bildandet av en ekonomisk förening, som ska 
verka för fler och bättre leder i hälsingeskogen. Inledningsvis planeras en upprustning av 
skoterlederna mellan Edsbyn och Alfta, på båda sidor om Voxnan, så att dessa kan användas även 
sommartid.  

c. Föreningen ska ha medlemsavgifter, men också söka externa medel för sin verksamhet. 
Ovanåkers kommun kommer, om den första ansökan beviljas, att medverka med 400000 kr.  

d. Inom styrelsen utsågs Sune Larsson till ordförande och Christoffer Karlström till kassör. Dessa 
båda har teckningsrätt för föreningens räkning. Hjälp med bokföring ska skaffas externt. Lotten 
Andersson valdes till sekreterare och tar emot ingående post på adressen: Leder I Helsingeskogen, 
Hogatan 15, 82894 Edsbyn samt tills vidare på följande mailadress: hogatan15@gmail.com.  

3. Den 23 mars 2017 registrerade Lotten Andersson föreningen på Bolagsverkets hemssida och 
betalade avgiften som var 1100 kr.  

4. Det har under året hållits ett antal styrelsemöten för att bl.a.  

a. få behörighet att för föreningens räkning logga in på Jordbruksverkets sida.  

b. följa upp ansökan hos jordbruksverket; den ansökan som ligger inne flyttades från WMK till Leder 
i Hälsingeskogen, ek.för. Ansökan förbättrades under hösten av Sune Larsson, Jan Setterberg och 
Curt Arsander.  

5. Sune Larsson och Jan Setterberg gjorde den ena av två förstudier under sommaren. Pontus Edling 
m.fl. gjorde den andra (för att se om det gick att använda skoterleden från Gårdtjärnsberget mot 
Lössenbo-Skalen-Mållångsta, se sammanfattningen i bil.3).  

6. Länsstyrelsen gjorde en studieresa med Curt, Jan och Sune för att se vad vi menar med vår ansökan.  
 

Ovanåker den 14 maj 2018 
  



 
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 2019 LEDER I HELSINGESKOGEN, ekonomisk förening 

 
sune.agt@telia.com , sune.wmk@gmail.com , info@kanotcamping.se, johan.norell@aefab.se, 
eslasanna@gmail.com, janne.setterberg@gmail.com, curt.arsander@helsingenet.com, 
pontus.eding@nefab.com, olle.berglund@ovanaker.se, hogatan15@gmail.com 
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