Protokoll fört vid möte med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping

Protokoll nr 3, 2013-04-29 vid sockenstugan i Husby Oppunda
Närvarande: C-G Colliander, Gunnel Linnertz, Bengt Anglered, Jacqueline Hellsten, Rolf
Hallström, Fredrik Larsson och Larz Johansson
§ 28. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander
§ 29. Vår nye ledamot, Fredrik Larsson hälsades välkommen i styrelsearbetet och vi
presenterade oss för varandra.
§ 30. Den föreliggande dagordningen godkändes.
§ 31. Att justera dagens protokoll valdes Jacqueline Hellsten.
§ 32. I kassörens frånvaro förelåg ingen ekonomisk rapport.
§ 33. Lämnades en rapport från det välbesökta inspirationsmötet i Vrena den 19 mars.
§ 34. Vårt årsmöte genomfördes den 14 mars i Lästringe. Förutom årsmötesförhandlingarna,
som leddes av Mats Denninger, deltog kommunalrådet Nicklas Franzén med ett anförande.
§ 35. Förelåg en rapport från arbetet med ”Upplevelseburken”. 12 områden är nu klara och
burkarna kommer att levereras i mitten av maj (250 burkar) Försäljning kommer att ske vid
turistbyrån, Öster Malma och Willys. Fler kan bli aktuella. Projektbidrag, 15 000 kronor skall
vara insatt på föreningens konto och faktura från leverantören kommer vid leverans.
§ 36. Beslutade styrelsen att fastställa förslaget till logotype.
§ 37. Lämnades en rapport från Landsbygdstinget vid Åkers Styckebruk den 11 april.
§ 38. Beslutade styrelsen att ansökan om ”Lokalt driven landsbygdsutveckling” skall lämnas
in till länsstyrelsen. Till skillnad mot det utsända förslaget har Bostadskonferensen lyfts ut ur
ansökan för att denna skall uppfylla kraven om att endast handla om service.
Bostadskonferensen kommer att finansieras separat.
§ 39. Den fortsatta planeringen av bostadskonferensen bör drivas så att det mesta är klart
före sommaren. Larz har ställt en förfrågan till miljöminister Lena Ek om hennes medverkan.
Vi avvaktar svar. Bengt, Carl-Gustaf, Rolf och Rolf Reimers träffas den 6 maj för fortsatt
planering.
§ 40. Under punkten övriga frågor diskuterades arbetet med näringslivsutveckling. Gunnel
rapporterade om vad som gjorts men vädjade samtidigt om hjälp och stöd för att komma
vidare. Fredrik Larsson lovade att titta på frågorna tillsammans med Gunnel.

§ 41. Beslöts att nästa möte skall hållas i Stavsjö den 28 maj och att Gunnar Casserstedt skall
inbjudas att berätta om den pågående förstudien om Stavsjös utveckling.
§ 42. Avslutades mötet av ordföranden kl. 21.15.

Larz Johansson, sekr. c-G Colliander, ordf. Jacqueline Hellsten, just.

