Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping
Protokoll nr 4, 2015-10-20 i Ålberga
Närvarande: C-G Colliander, Tord Bonde, Marie Hansson, Gunnar Casserstedt, Jacqueline
Hellsten och Larz Johansson
§ 40. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander
§ 41. Den föreliggande dagordningen godkändes
§ 42. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tord Bonde
§ 43. Av kassörens ekonomiska rapport framgick att föreningens företagskonto har en
behållning på 31 145 SEK och sparkontot 5 168 SEK
§ 44. Verksamhetsledaren Jacqueline Hellsten lämnade en rapport från bildandet av Leader
Sörmlandskusten. Föreningens ansökan är kompletterad efter önskemål från SJV, styrelsen
har haft sitt första sammanträde och man inväntar nu startbesked. Först därefter kan man
gå ut och informera om möjligheterna att söka stöd för nya projekt.
§ 45. Förelåg ett yttrande från Kommunbygderådet över kommunens trafiksäkerhetsplan
som redan lämnats in. Styrelsen godkände åtgärden.
§ 46. Informerades om det möte angående Ostlänken som arrangeras i Stavsjö Föreningshus
den 22 oktober kl 19.00.
§ 47. Frågan om en ny regionindelning har aktualiserats av regeringen. Två särskilda utredare
har tillsatts med uppgift att presentera ett förslag senast 31 augusti 2017. SKL (Sveriges
kommuner och landsting) har tagit initiativ till en bred förankringsprocess. Regionförbundet
Sörmland har utsett tre representanter att ingå i detta arbete. (Ingen av dessa kommer från
de södra länsdelarna) Styrelsen konstaterade att detta är en fråga av stor betydelse, inte
minst för landsbygdsdelen av Nyköpings kommun, och att vi därför skall prioritera denna
fråga i vårt arbete. Ett första steg är att tillskriva Kommunstyrelsen för att anhängiggöra
frågan och anmäla Kommunbygderådets önskan att ta del i det fotsatta arbetet, bl.a. som
remissinstans. Sekreteraren fick i uppgift att förbereda en skrivelse i samråd med styrelsens
ledamöter.
§ 48. Beslöts att nästa styrelsesammanträde skall hållas i Sockenstugan, Husby-Oppunda den
15 december kl 19.00
§ 49. Sammanträdet avslutades av ordföranden C-G Colliander
Larz Johansson, sekr.
C-G Colliander, ordf.

Tord Bonde, just.

