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[Heading]  

Nedanstående dokumenterar beslut som tog på mötet:  
 

1. Vi skall gemensamt leta efter lämplig kandidat till administratör i projektet. Om möjligt så 
skall en ny administratör vara med på utbildning 11/6. ANSVARIG: ALLA.  

2. Vi skall försöka få GP att skriva en artikel om projektet. Hans-Owe kollar av med Martin 
Dahl om vi kan få namnet på den journalist på GP som han pratat med.  
ANSVARIG: Hans-Owe. 

3. Vi behöver starta upp ett bankkonto så snabbt som möjligt. ANSVARIG: Mette.  
4. Hans-Owe distribuerar inbjudan till admin utbildningen till styrgruppen.  

ANSVARIG: Hans-Owe 
5. Härryda kommun har förra året gjort en inventering av leden. Hans-Owe har blivit lovad 

att vi skall få ut en kopia på detta material. Vi behöver stöta på igen för att detta material 
till oss. ANSVARIG: Hans-Owe 

6. För att bedriva turer med Snöskoter på leden behöver man ett speciellt körkort, Janne har 
ett sådant. Om vill utbilda fler så körs kurser hos Smålands skidförbund. Ett förslag på 
aktivitet för handikappade kan vara Skotersafari. Vi beslutade att undersöka detta 
ytterligare. ANSVARIG: JAN-ERIK.  

7. Förslag att engagera Peter Korn för att på något sätt arbeta med att förstärka 
naturupplevelsen längst leden. Niklas kontaktar honom för att höra om intresse för 
samarbete finns. Ansvarig: Niklas.  

8. Vi beslutade att ta välja hemsides adressen ”vildmarksleden.eu”. Kostnad för adressen 
och verktyg beslutades att Hindås Kommunalförening skall stå för. Mette aktiverar 
hemsidan så snabbt som möjligt. Ansvarig: Mette.  

9. Styrgruppen behöver gå leden nu, Niklas ansvarar för att det blir gjort genom att föreslå 
datum och vilken del som skall avverkas. Ansvarig: Niklas.  

10. Jan-Erik tar fram ett på förslag till ersättningsmodell som han vill ha för 
projektledaruppdraget. Jan-Erik och Hans-Owe driver och ansvarar för att 
överenskommelse blir klar senast under juni. Ansvarig: Jan-Erik & Hans-Owe.  

11. Skyltningen av leden är bland det första som skall stå klart. Jan-Erik är inblandad i 
Knalleleden som nu samtidigt skall sätta ut skyltar. Jan-Erik undersöker om vi kan 
använda samma koncept och leverantör. Niklas föreslog även att vi undersöker om det 
går att sätt reflexer på skyltarna så att natt orientering blir möjlig. Ansvarig: Jan-Erik.  

12. Nytt möte sammankalls om 2-3 veckor. Ansvarig: Hans-Owe 
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