
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 5, 2015-02-02 

Närvarande: C-G Colliander, Bengt Anglered, Marie Hansson, Rolf Hallström, Gunnar 

Casserstedt, Jacqueline Hellsten, Larz Johansson och Bertil Sannel, valberedningen. 

§ 58.  Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander 

§ 59.  Förslaget till dagordning godkändes 

§ 60.  Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Casserstedt 

§ 61.  Kassören var förhindrad att närvara varför frågan om ekonomisk redovisning hänsköts 

till nästa sammanträde som skall hållas den 24 februari kl 19.00 i Husby Oppunda 

sockenstuga. Styrelsen poängterade att föreningens ekonomiska redovisning måste särskiljas 

från redovisningen för projektet LDL. 

§ 63. Slutrapporten från projektet Lokalt driven landsbygdsutveckling förelåg i tryckt form. 

Länsstyrelsen har även godkänt den ekonomiska redovisningen och kommer att göra slutlig 

utbetalning inom kort. Vid nästa sammanträde kommer projektets ekonomiska redovisning 

att föreligga. Projektledningen har haft möjlighet att göra en föredragning av projektets 

resultat för representanter från samtliga Sörmlandskommuner vid ett möte på länsstyrelsen. 

§ 64. Jacqueline Hellsten rapporterade från arbetet med vårt nya Leaderområde 

”Sörmlandskusten”. Den strategi som lämnades in före jul har nu kompletterats på begäran 

av Jordbruksverket. Den kommer nu att granskas av en expertgupp och först i mitten av april 

kan vi förvänta besked om den är godkänd. I avvaktan på detta kommer ändock en rad 

förberedande åtgärder att behöva vidtas inom ramen för den interimsstyrelse som har 

bildats. 

§ 65. Under rubriken ”underhåll av våra nätverk” förelåg en promemoria som varit utsänd till 

ledamöterna. Denna godkändes och bilägges protokollet. 

§ 66.  Även punkten ”nya verksamheter” innehöll en promemoria som, även den, varit 

utsänd till ledamöterna. Denna godkändes och bilägges protokollet. 

§ 67.  I syfte att skapa bättre kontakt med våra politiker beslöts att inbjuda till ett möte med 

företrädare för de fyra allianspartierna i månadsskiftet maj-juni. Ordföranden och 

sekreteraren förbereder en agenda till detta möte. 

 



 

§ 69.  Med samma syfte förelåg ett förslag från ordföranden att några styrelseledamöter 

skulle kunna få till uppgift att ”bevaka” vad som händer inom de olika nämndernas 

verksamhetsområden. Denna fråga skall aktualiseras på första sammanträdet efter 

årsmötet. 

§ 70.  Beslöts att fastställa följande sammanträdes dagar för första halvåret: 24 februari, 18 

mars (årsmöte) 16 april och 4 juni. 

§ 71. Beslöts att årsmötet skall hållas den 18 mars kl. 18.00 i Tystberga Bygdegård 

tillsammans med Leader Kustlinjen. Ytterligare detaljer om årsmötet kommer att beslutas på 

styrelsesammanträdet den 24 februari. 

§ 72. Förelåg förslag till verksamhetsberättelse för år 2014. Förslaget har varit utsänt till 

ledamöterna. Verksamhetsberättelsen godkändes och kommer att föreläggas årsmötet. 

§ 73. Mötet avslutades av ordföranden. 

 

Larz Johansson, sekr. 

 

C-G Colliander, ordf.                      Gunnar Casserstedt, just.   

   


