
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 1, 2015-04-16 

Närvarande: C-G Colliander, Bengt Anglered, Gunnar Casserstedt, Jacqueline Hellsten, Marie 

Hansson, Kjell Wiklund, Larz Johansson samt Bertil Sannel, valberedningen. 

§ 1. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander 

§ 2. Förslaget till dagordning godkändes 

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

§ 4. I kassörens frånvaro lämnade Larz en rapport om kassabehållningen som uppgår till 

dryga 35 000 kronor. 

§ 5. Beslöt styrelsen att utse Jacqueline Hellsten till vice ordförande, Tord Bonde till kassör 

och Larz Johansson till sekreterare. Ordförande, vice ordförande och kassören tecknar 

föreningen firma, var för sig. Vice ordförande svara för föreningens hemsida. 

§ 6.Lämnade Jacqueline en rapport om vårt kommande Leaderområde, Sörmlandskusten. 

Beslut om vilka fonder som är tillgängliga liksom budget väntas under vecka 17. Jacqueline 

lämnade även en rapport från det första arbetsmötet med Landsbygdsnätverket där hon 

ingår i den grupp som skall ägna sig åt servicefrågor. 

§ 7. Kommunen har ännu inte svarat på vår begäran att omdisponera överskottet från den 

kommunala medfinansieringen av projekt LDL. (Larz påminner) 

§ 8. Återupptogs frågan om styrelsens arbetsformer. Förelåg ett dokument som Larz 

författat med tre olika alternativ (tidigare utsänt till styrelsen) en PM om Ostlänken från 

Bertil Sannel och ett papper från ordförande ”syfte – uppgifter” för kommunbygderådet. De 

olika förslagen ledde till en livlig diskussion i ett angeläget ärende och styrelsen enades om 

att bearbeta alternativ tre och att ta in en portalparagraf från ordförandens papper. Larz och 

Gunnar fick i uppgift att till nästa sammanträde skriva ett förslag med dessa utgångspunkter. 

§ 9. Diskuterades frågan om den fortsatta bredbandsutbyggnaden på landsbygden. 

Jacqueline och Larz fick i uppgift att till kommande sammanträde inventera föreliggande 

utbyggnadsplaner. 

§ 10. Beslöts att nästa möte skall hållas i Stavsjö skola den 4 juni kl 19.00 

§ 11. Avslutades mötet av ordföranden. 

Larz Johansson, sekr. 

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

 


