
Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd 

Nyköping 

Protokoll nr 2, 2018-06-04 

Närvarande: Larz Johansson, Gunnar Casserstedt, Lars Waern, Bertil Sannel, Sofia Josefsson, 

Monica Kristensveen, och Bengt Anglered. 

Anmält förhinder: Tord Bonde  

Frånvarande: Christer Fredriksson, Håkan Lundberg och Tommy Jansson 

 

§ 8. Mötet öppnades av ordföranden Larz Johansson 

§ 9. Förslaget till dagordning godkändes 

§ 10. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Monica Kristensveen. 

§11. Kassören hade avlämnat en skriftlig rapport om KBRs ekonomiska ställning som per den 

3 juni uppgick till 67 209 kronor. 

§12. Fråga om politikerutfrågning. Beslöts att de lokalsamhällen som vill ordna ett möte 

lämnar besked till KBRs sekreterare senast 2018-06-18 så att KBR kan medverka till en 

enhetlig annonsering. Olika modeller kan användas, t ex panel eller rundabords-möten, eller 

en kombination därav. Om ett samhälle anmäler intresse skall anmälan följas av 1) 

koordinator ur KBRs styrelse; 2) ort; 3) lokal; 4) datum (1-31 augusti); 5) tid (t ex 19:00) och 

6) Fokus på ämnen att ta upp. 

 

Lars W uppmanade alla att observera säkerhetsfrågan i samband med arrangemang av den 

här karaktären. 

§13. Rapporterade Bertil att remissvar angående detaljplan för resecentrum har skickats in 

till kommunen. Styrelsen fann remissvaret mycket bra.   

§14.  Sekreteraren presenterade ett förslag till resekostnadsersättning till styrelsens 

ledamöter för åren 2017 och 2018. Förslaget (bifogat) godtogs i sin helhet och kassören fick i 

uppdrag att exekvera utbetalningen.  Styrelsemedlemmarna uppmanades att meddela Tord 

lämpligt konto. 

§15. Ordföranden rapporterade från Landsbygdsriksdagen 2018. 

§16. KBR har fått förfrågan om att medverka i kommunens nya Översiktsplan (ÖP) och 

distribuera en enkät som tagits fram av kommunens tjänstemän. Styrelsen bedömde 

enkäten som undermålig och ansåg sig därför inte kunna medverka till en distribution i KBRs 

namn. Däremot tog styrelsen ett enhälligt beslut att medverka i framtagandet av ÖP. 

 



 §17. Följande sammanträdesdagar för 2018 fastställdes:  

29 augusti i Råby kl 19:00  

14 november i Tystberga kl 19.00 

§18. Avslutades mötet av ordföranden. 

Vid protokollet, 

 

Gunnar Casserstedt, sekr. 

 

Justeras: 

Larz Johansson, ordf.                Monica Kristensveen, just.  


