Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping
Protokoll nr 9, 2014-01-08 i Nävekvarn
Närvarande: Jacqueline Hellsten, Gunnel Linnertz, Bengt Anglered, Tord Bonde, Marie
Hansson och Larz Johansson
§ 108. Mötet öppnades av vice ordföranden Jacqueline Hellsten
§ 109. Den föreliggande dagordningen godkändes
§ 110. Att justera dagens protokoll utsågs Gunnel Linnertz
§ 111. Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Kassabehållningen uppgår till 37 825 kronor
§ 112. Lämnade Larz Johansson, projektledare för LDL, en redovisning för arbetets gång
sedan föregående styrelsemöte (hela rapporten bifogas protokollet) Just nu pågår arbetet
med redovisning till länsstyrelsen av det första halvårets verksamhet.
§ 113. Jacqueline Hellsten lämnade en redovisning av det paraplyprojekt för
landsbygdsutveckling som nu fått sitt godkännande av länsstyrelsen. Föreningar och
organisationer på landsbygden har möjlighet att ansöka om delaktiviteter inom ramen för
paraplyprojektet. Maximalt belopp per aktivitet är 75 000 kronor. Dessa går att kombinera
med ansökan ur kommunens Landsbygdsmiljon varför det högsta beloppet kan bli 150 000
kronor. Ansökan ur paraplyprojektet skall ställas till Leader Kustlinjen och ansökan ur
landsbygdsmiljonen skall ställas till kommunen.
§ 114. Förelåg ett förslag till inbjudan till ”partiledardebatt” i Kommunbygderådets regi den
9 april i Vrena Folkets Hus. Förslaget godkändes och skall sändas ut per omgående. Inför
nästa styrelsesammanträde skall redaktionskommittén utarbeta förslag till lämpliga frågor.
§ 115. Diskuterades planeringen inför vårt årsmöte den 12 mars i Stavsjö. Christel
Gustavsson från Jordbruksverket kan inte medverka. Jacqueline tillfrågar arkitekt Christina
Malmsten om ev. medverkan vid årsmötet och om lämpligt ämnesval. När programmet är
klart bör vi gå ut med ett nyhetsbrev som flaggar upp för årsmötet så att vi får bra
uppslutning. Då kan vi också börja marknadsföra den kommande politikerutfrågningen.
§ 116. Årets första nyhetsbrev är utsänt.
§ 117. Beslöts att nästa styrelsesammanträde skall hållas den 19 februari kl 18.00 vid
Sockenstugan i Husby-Oppunda. Tiden möjliggör att vi deltar i den ”pubkväll” som tar sin
början kl. 19.00
§ 118. Mötet avslutades av vice ordföranden kl. 20.30
Larz Johansson, sekr. Jacqueline Hellsten, ordf. Gunnel Linnertz, just.

