Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping
Protokoll nr 8, 2013-11-27 vid Torps säteri, Husby-Oppunda
Närvarande: C-G Colliander, Tord Bonde, Jacqueline Hellsten, Bengt Anglered, Fredrik
Larsson, Gunnel Linnertz och Larz Johansson. Dessutom deltog Tom Linder, Leader Kustlinjen
och Ola Nilsson, STUA (del av sammanträdet).
§ 95. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander
§ 96. Den föreliggande dagordningen godkändes
§ 97. Att justera dagens protokoll utsågs Fredrik Larsson
§ 98. Ola Nilsson, VD för Sörmlands Turismutveckling AB, berättade om arbetet med att
utveckla turismen och besöksnäringen i Sörmland. Under de senaste tio åren har man haft
en tillväxt med 70% och målsättningen är att nå en fördubbling mellan 2010 0ch 2020. I dag
omsätter näringen c:a 2 mdr/kr och målsättningen är att nå 4 mdr/kr till 2020. Han betonade
också den viktiga roll som Kommunbygderådet har i detta arbete där landsbygdsutveckling
går hand i hand med utveckling av besöksnäringen. Efter Olas redovisning följde en lång rad
frågor som gav upphov till en livlig diskussion.
§ 99. Kassören lämnade en rapport över Kommunbygderådets ekonomiska ställning som
visar en kassabehållning på drygt 34 000 kr. Han berörde även att utbetalningarna nu börjat
för kostnader inom vårt LDL-projekt.
§ 100. Lämnade Larz Johansson, projektledare för LDL, en utförlig redovisning av vad som
förevarit i projektet sedan vårt förra styrelsesammanträde. Sju lokala möten med god
anslutning har genomförts. (hela rapporten bifogas protokollet)
§ 101. Lämnade Jacqueline Hellsten en redovisning av skälen till bytet av projektägare i
paraplyprojektet ”Landsbygd i utveckling”. Styrelsen godkände de vidtagna åtgärderna.
§ 102. Vi har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen med förslag om att inrätta en
omlastningscentral för transporter till förskolor, skolor och äldreboenden. Med en sådan
omlastningscentral skulle man bl.a. vinna i kostnadseffektivitet, trafiksäkerhet och minskad
miljöbelastning. Man skulle även öppna nya möjligheter för lokala producenter att vara med
i kommunens upphandlingar genom att erbjuda närproducerade livsmedel av hög kvalitet.
§ 103. Diskuterades förutsättningarna för den planerade utfrågningen av lokala partiledare
under våren 2014. Beslöts att utfrågningen skall genomföras den 9;de alt. 10;de april i Vrena
enligt tidigare beslut. Larz bokar lokal.

§ 104. Lämnade Tom Linder och Jacqueline Hellsten en rapport från landsbygdsnätverket
som genomfört en tvådagarskonferens om det kommande landsbygdsprogrammet.
Fortfarande saknas beslut om den exakta finansieringen och i vad mån man även kan
samverka med Regionalfonden och Socialfonden. Slutsatsen efter konferensen är dock att
det nu gäller att ta initiativ och påbörja arbetet med en ny strategi för den kommande
programperioden. Leader Kustlinjen kommer att ha en planeringskonferens den 16-17
januari.
§ 105. Under punkten övriga frågor beslöts att ledamöterna funderar på lämpliga frågor
inför politikerutfrågningen och att dessa redovisas på sammanträdet i februari. Vid detta
tillfälle skall vi även utse en mindre redaktionskommitté som redigerar materialet. Vi beslöt
även att förbereda utskick av ett nyhetsbrev kring årsskiftet. Jacqueline och Larz har
uppdraget att skriva texten.
§ 106. Beslöts att nästa sammanträde skall hållas den 8 januari kl 19.00 i Nävekvarn och att
årsmötet skall hållas i Stavsjö den 12 mars. Larz tar kontakt med Christel Gustafsson,
landsbygdsstrateg på Jordbruksverket, om hennes medverkan
§ 107. Avslutades mötet av ordföranden kl 21.00

Larz Johansson, sekr.

C-G Colliander, ordf.

Fredrik Larsson, just.

