Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping
Protokoll nr. 10, 2014-02-19 i Husby-Oppunda
Närvarande: C-G Colliander, Jacqueline Hellsten, Tord Bonde, Gunnel Linnertz, Monika
Crafoord, fredrik Larsson och Larz Johansson
§ 119. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander
§ 120. Den föreliggande dagordningen godkändes
§ 121. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jacqueline Hellsten
§ 122. Kassören lämnade en ekonomisk rapport och föredrog bokslutet som nu är
överlämnat till revisorerna för granskning. Behållningen vid årets slut uppgår till 34 315
kronor. Styrelsen beslöt föreslå årsmötet att föra beloppet i ny räkning.
§ 123. Förelåg förslag till verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsen beslöt att underteckna
verksamhetsberättelsen och att förelägga årsmötet densamma.
§ 124. Lämnade projektledaren för LDL, Larz Johansson en rapport om arbetet med
projektet. Styrelsen godkände rapporten som läggs som bilaga till protokollet.
§ 125. Gick styrelsen igenom programmet för det kommande årsmötet den 12 mars i
Stavsjö. Årsmötet är ett samarrangemang med Leader Kustlinjen som inleder med sitt
årsmöte kl 18.00. Därefter följer vårt årsmöte kl 19.00. Efter en kaffepaus kl 20.00 följer ett
föredrag av Cecilia Malmsten. En första inbjudan har gått ut i form av ett nyhetsbrev som vi
nu följer upp med en separat kallelse där vi påminner om önskvärdheten av en
förhandsanmälan. Kaffe och smörgås kommer vi att beställa av Stavsjö Krog & Kafé.
Kostnaderna kommer att delas lika mellan Kommunbygderådet och Leader Kustlinjen. En
gemensam annons skall sättas in i Södermanlands Nyheter. Gunnar Casserstedt, Stavsjö är
vidtalad som mötesordförande.
§ 126. Samtliga inbjudna gruppledare har tackat ja till att medverka vid vår
politikerutfrågning i Vrena den 9 april. En mindre arbetsgrupp förbereder frågor inför mötet.
Sören Larsson, Runtuna, är vidtalad som moderator och har tackat ja till den rollen.
§ 127. Under punkten övriga frågor redovisades ett förslag till yttrande över inkomna
ansökningar till kommunens landsbygdsfond. Förslaget godkändes och skall lämnas in till
kommunstyrelsen.
§ 128. Beslöts att nästa möte skall hållas i anslutning till årsmötet (konstituerande möte) och
att vi då skall lägga fast en mötesplan för våren.
§ 129. Mötet avslutades av ordföranden.
Larz Johansson, sekr. C-G Colliander, ordf. Jacqueline Hellsten, just.

