Protokoll fört vid möte med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping
Protokoll nr 3, 2012
Närvarande. C-G Colliander, Gunnel Linnertz, Bengt Anglered, Rolf Hallström, Tord Bonde,
Margareta Granat och Larz Johansson
Från valberedningen: Mickan Flink, Åsa Ingårda och Bertil Sennel
§ 35.
Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander
§ 36.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gunnel Linnetz
§ 37.
Kassören meddelade att han rekvirerat det beslutade bidraget från kommunen men att
pengarna ännu inte kommit in på kontot. Av förstudiemedlen från Leader Kustlinjen återstod
440 kronor (med dagens fakturor är kontot nollställt och kan avslutas)
§ 38.
Lämnades en rapport från det pågående arbetet med en Landsbygdsstrategi. Avsikten är att
det kan avslutas under april, behandlas i KS under maj och fastställas av KF i juni. Styrelsen
kommer fortlöpande att uppdateras under arbetets gång.
§ 39.
Lämnade Rolf en rapport om den konferens som hållits i Katrineholm om kollektivtrafik. I
maj kommer ett förslag på remiss och då kommer Kommunbygderådet att beredas tillfälle
inkomma med synpunkter.
§ 40.
Förelåg ett förslag till yttrande över kommunens förslag till översiktsplan. Beslöts att
förslaget skulle sändas ut till våra medlemsorganisationer i befintligt skick (för tids vinnande)
men att den slutliga versionen skall kompletteras på några punkter
§ 41.
Förelåg några offerter angående hemsida. Beslöts att hänskjuta ärendet till Jacqueline som
haft kontakt med de olika företagen.

§ 42.
Beslöts att göra ett utskick till medlemsföreningarna där vi inbjuder till årsmötet och
samtidigt informerar om den verksamhet som bedrivits sedan bildandet i november. Larz
skriver ett förslag till text. Rolf gör ett förslag till annons och Margareta vidtalar Yngve
Larsson, Stigtomta om att vara ordförande vid årsmötet.
§ 43.
Lämnades en rapport från årsstämman med Länsbygderådet/HSSL Sörmland som hållits i
Malmköping den 22 mars. Länsbygderådet gör nu en nystart med en, till stora delar, nyvald
styrelse. Ordförande är Rolf Hallström.
§ 44.
Aktualiserades frågan om en projektansökan till Leader Kustlinjen. Beslöts att avvakta
arbetet med Landsbygdsstrategin för att kunna ta denna som utgångspunkt för vårt fortsatta
arbete.
§ 45.
Ordföranden väckte frågan om styrelseledamöternas olika roller och styrelsearbetets
organisation. Frågor som är aktuella är, Medlemskontakter och hemsida, Plan- och
byggfrågor, Skola och utbildning, Infrastruktur, kommunikationer och bredband, Vård- och
omsorg samt Näringsliv och företagande. Några styrelseledamöter anmälde intresse för
speciella ämnesområden men den slutliga fördelningen får anstå till efter årsmötet då det
kan bli vissa nyval.
§ 46.
Lämnades information till valberedningen som också gavs tillfälle att ställa frågor till
styrelsen ledamöter.
§ 47.
Beslöts att nästa sammanträde skall hållas den 8 maj kl. 19.00 vid Nybble i Jönåker.
§ 49.
Ordföranden avslutade mötet kl. 21.00

Larz Johansson, sekr.

C-G Colliander, ordf.

Gunnel Linnertz, justerare.

