
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 1, 2014-04-14 

Närvarande: C-G Colliander, Gunnel Linnertz, Päivi Hellberg, Bengt Anglered, Jacqueline 

Hellsten, Fredrik Larsson, Tord Bonde, Gunnar Casserstedt, Marie Hansson och Larz 

Johansson. 

§ 1. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander 

§ 2. Eftersom det var det första styrelsemötet efter årsmötet och vi hade några nyvalda 

ledamöter företogs en presentationsrunda. 

§ 3. Den föreliggande dagordningen godkändes. 

§ 4. Att justera dagens protokoll utsågs Fredrik Larsson 

§ 5. Beslöt styrelsen att konstiturea sig enligt följande: Vice ordförande Jacqueline Hellsten, 

kassör Tord Bonde och sekreterare Larz Johansson. Till firmatecknare, förutom styrelsen i 

dess helhet, C-G Colliander, Jacqueline Hellsten och Tord Bonde var för sig. Föreningens 

fakturor attesteras av ordföranden med undantag av sådana fakturor som berör honom 

personligen. Vid förfall för ordföranden träder vice ordföranden in i hans ställe. (se bilaga till 

protokollet) 

§ 6. Styrelsen gjorde en utvärdering av årsmötet och den politikerutfrågning som 

genomförts. Årsmötet genomfördes som ett samarrangemang med Leader Kustlinjen och 

styrelsen ansåg att detta var väl värt att upprepa. Även politikerutfrågningen föll väl ut och 

inför nästa tillfälle överväger styrelsen att inbjuda kommunens chefstjänstemän. 

§ 7. Larz Johansson lämnade en redovisning av periodens arbete inom projektet Lokalt 

driven landsbygdsutveckling (bilaga till protokollet) 

§ 8. Förelåg två ansökningar om medel från landsbygdsmiljonen och styrelsen beslöt 

tillstyrka båda. (bilaga till protokollet) 

§ 9. Föredrog kassören en ekonomisk och redovisade den slutbetalning som gjort till 

projektet ”upplevelseburken”. Marie Hansson lämnade information om utfallet av 

försäljningen. 

§ 10. Efter ovan nämnda utbetalningar är föreningens tillgångar begränsade och styrelsen 

beslöt att lämna in en ansökan om medel ur Landsbygdsmiljonen. Sekreteraren fick i 

uppdrag att kontakta kommunen i ärendet. 

§ 11. Förelåg en skrivelse från föreningens revisorer angående redovisning av föreningens 

räkenskaper och det pågående projektet LDL. Efter diskussion beslöt styrelsen att meddela 

revisorerna att den nuvarande ordningen med skilda redovisningar är att föredra.  



§ 12. Beslöts att kommande sammanträden skall hållas den 9 juni i Ludgo Bygdegård och 

därefter den 1 september, 10 november och 15 december. 

§ 13. Mötet avslutades av ordföranden kl. 21.30 

 

Larz Johansson, sekr.                    C-G Colliander, ordf. 

 

Fredrik Larsson, just. 

 

  

 


