
Protokoll fört vid årsmöte med Kommunbygderådet den 14 mars 2013 

Årsmötet hölls vid Lästringe Folkets (Lästringelådan) i närvaro av ett 30-tal medlemmar. 

Byggnaden har nyligen renoverats med stöd av Leaderbidrag och de närvarande fick en livfull 

beskrivning om projektet och om de möjligheter som nu erbjuds för det lokala föreningslivet 

att ha tillgång till ändamålsenliga lokaler. 

§ 1. 

Ordföranden C-G Colliander öppnade mötet och höll en parentation över den bortgångne 

styrelseledamoten Roland Engstrand som var en av initiativtagarna till bildandet av 

Kommunbygderådet. Roland Engstrands minne hyllandes med en stund av tystnad. 

§ 2. 

Årsmötet befanns vara i behörig ordning utlyst. 

§ 3. 

Den föreliggande dagordningen fastställdes. 

§ 4. 

Till ordförande för årsmötet valdes Mats Denninger, Lästringe. I samband med att Mats 

tackade för förtroendet att leda årsmötet berättande han helt kort om sitt nuvarande 

uppdrag att främja exportinsatser av miljö- och energiteknik i urbana miljöer i Kina, Indien 

och Ryssland. 

§ 5. 

Till sekreterare för årsmötet valdes Larz Johansson och till justeringsmän Berit 

Christoffersson och Rolf Hallström. 

§ 6. 

Föredrogs styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. Det noterades särskilt att av 

den redovisade kassabehållningen utgjorde 50 000 kronor särskilda projektmedel som inte 

kan användas i Kommunbygderådets reguljära verksamhet. Projektet ”Landsbygdsutveckling 

– förstudie” kommer att redovisas i särskild ordning. Verksamhets- och 

förvaltningsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. (handlingarna bilägges 

protokollet) 

§ 7. 

Föredrogs revisorernas berättelse där dessa förslog att resultat- och balansräkningen 

fastställdes och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. 

(revisionsberättelsen bilägges protokollet) 



§ 8. 

Årsmötet beslöt i enlighet med  revisorernas förslag att fastställa resultat- och 

balansräkningen, att föra det redovisade överskottet, 83 755 kronor, i ny räkning samt att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012. 

§ 9. 

Beslöt årsmötet att fastställa antalet styrelseledamöter till 11. 

§ 10. 

Till styrelseordförande för en tid av ett år omvaldes C-G Colliander. 

§ 11. 

Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes C-G Colliander, Bengt Anglered, Tord 

Bonde, Marie Hansson och Kristina Leivik samt nyvaldes Fredrik Larsson. 

§ 12. 

Till revisorer för en tid av ett år valdes Kurt Rindstål och Christina Uggla med Kjell Edvardsson 

som ersättare. 

§ 13. 

Till valberedning valdes Bertil Sannel, sammankallande, Åsa Ingårda, Mickan Flink och Kjell 

Johansson. 

§ 14. 

Då inga övriga frågor förelåg avslutade mötesordföranden Mats Denninger årsmötet. Han 

avtackades av styrelseordföranden C-G Colliander för det förtjänstfulla sätt han lett 

årsmötesförhandlingarna. 

 

Larz Johansson, sekr.           Mats Denninger, mötesordf. 

 

Berit Christoffersson, just.   Rolf Hallström, just. 

Efter de formella årsmötesförhandlingarna överlämnades ordet till kommunalrådet Nicklas 

Franzén. Han är den i kommunledningen som ansvarar för landsbygdsfrågor. I sitt anförande 

betonade han det nära och förtroendefulla samarbete som han haft under året med 

Kommunbygderådet, ett samarbete som bl.a. resulterat i en gemensam strategi för 

landsbygdsutveckling. För att börja förverkliga denna strategi kommer kommunfullmäktige 

att avsätta en miljon kronor av årets överskott för detta ändamål. 



Han berättade även om det ökande intresset från olika aktörer att bygga bostäder på 

landsbygden som bl.a. resulterat i ett planprogram för Buskhyttan som kan resultera i 500 

nya bostäder och planerna från ett lokalt byggföretag att bygga i Vrena. Kommunbygderådet 

planerar för en bostadskonferens under hösten 2013 för att ytterligare stimulera denna 

utveckling. 

Efter Nicklas Franzéns anförande följde en livlig diskussion där många deltog med inlägg, 

förslag och frågor. Samtalen fortsatte fram till kl 21.00 då styrelsens ordförande avslutade 

mötet.   


