
 Gudmundstjärns Intresseförening     

                                                                                                                                              

Medlemsmöte 20/11-2022 kl.12.00-14.00                                                                                                                                     

Plats: Café Grodan 

                                                       

Närvarande:                                                                         

Gunnar Israelsson, Katarina Rönngren, Patrik Glamsjö, Örjan Berglund, Susanne Nilsson 

Märta Rönngren, Lars-Axel Rönngren, Stefan Hagman, Lennart Bjermkvist, Gun-Britt Ullberg, Gudrun 

Thunfors, Minna Pulkkinen, Minna Suhonen, Annelie Haglund, Lena Nylund. 

 

                                                              Medlemsmöte. 

1. Katarina hälsade alla välkommen. 

 

2. Till justerare valdes Annelie och Lena. 

 

3. Susanne föredrog ekonomisk redovisning, kassan just nu är 182607 Kr. 

 

4. Katarina redovisade säsongen 2022. Gudmundstjärn har bemannats onsdag, torsdag och 

fredag av kommunens sommarvärd Jonathan Sandgren. Helger har bemannats av 

föreningen. Aktiviteter 2022, Mosjön runt, öppet på midsommar men inget 

midsommarfirande, skogsbete och timmerkörning med häst, bondens marknad. Det har 

varit fler bokade grupper med guidning än året innan. 

 

5. Mötet med kommunen och länsstyrelsen 27/10-22 handlade om bemanning, skötsel och 

underhåll. Markskötseln fungerar inte till fullo ny upphandling av markskötsel 2023. 

Länsstyrelsens John Granbo tog upp frågan om ny/reviderad skötselplan. Skötselplanen 

bör helst revideras innan ny upphandling av markskötsel. Oklart om kommunen tänker 

bemanna Gudmundstjärn på veckorna. 

 

        Nästa säsong. 
6. Inte klart om bemanning på veckor, frågan tas upp på kommande möte. På helger anser  

mötet att föreningen kan bemanna som i somras, det vill säga att medlemmar hjälper till. 

              7.     Bokningar/ guidningar som tidigare. 

        Aktiviteter och arrangemang 
7. Mosjön runt 17/6, Bondes marknad 27/8, hantverksdag(ar) juli, (t.ex. spinning, ull,  

vävning, smide, slöjd, bakning, linberedning, vandring, åkertema vad som odlades, få 

igång kvarnen för demonstration av malning av korn och havre.) 



               9.     Midsommarfirande oklart, frågan tas upp på kommande möte. 

10.   Kornhässjan kommer att lagas av Länsstyrelsen. 

 

 

Övriga frågor. 
Det finns böcker, t-shirts m.m. till försäljning vid bemanning och via hemsidan. 

Förslag på att hyra ut kolkojan.  

SCA kommer att vinteravverka 2000 kubikmeter skog bakom kolkojan och vid serveringen 

SCA kommer att återställa vägen med grus. 

SCA anser att marken bakom skogskojan och vid serveringen ska ingå i reservatet. 

Gudmundstjärns skogsskifte vilket gränsar mot Mosjön, Gudmunstjärns fäbodar och Ljustorp, 

har blivit sålt till SCA. 

Förslag på skidspår mot Mosjön förbi Berggrens torpet. 

Taket på serveringen måste lagas omgående föreningen kommer att lägga en presenning 

över läckaget nu i vinter. Föreningen behöver söka bidrag till nytt tak och eventuellt för 

solceller. 

 

 

Mötet avslutas och mötet tackar Katarina för en stor arbetsinsats. 

 

 

Vid protokollet.                                    Justerare                                  Justerare 

 

 

……………………………………                     ……………………………….              …………………………… 

Gunnar Israelsson                                Annelie Haglund                       Lena Nylund 

 


