Protokoll fört vid möte med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping
Protokoll nr. 9, 2012-10-23
Närvarande: Gunnel Linnertz, Tord Bonde, Jacqueline Hellsten, Rolf Hallström,
Bengt Anglered och Larz Johansson
§ 112
I ordförandens frånvaro öppnades mötet av sekreteraren Larz Johansson
§ 113
Att justera dagens protokoll utsågs Tord Bonde
§ 114
Den föreliggande dagordningen godkändes
§ 115
Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Det är för sent att söka
landstingsbidrag för 2013 men vi kan söka ett fortsatt bidrag från Nyköpings
kommun. Larz har även haft kontakt med Lennart Larsson, chef för
tillväxtbanken (Sörmlands Sparbank) om bankens medverkan som medfinansiär
i ett kommande projekt.
§ 116
Rapporter: Larz lämnade en rapport från vår förstudie om livsmedelsförsörjning
på landsbygden. Länsstyrelsen har gett klartecken för ett bidrag om 50 000
kronor. Vi avvaktar nu medfinansieringsintyg från de deltagande kommunerna,
Nyköping och Katrineholm. Katrineholm kommer att vara representerad genom
Leif Öskog medan vi saknar besked från Nyköpings kommun om deras
representation.
Tord rapporterade om det pågående arbetet med att skapa vandringsleder för
fisk inom Nyköpingsån. Här deltar ett stort antal intressenter för att finna
lösningar och finansiering av projektet.
Jacqueline lämnade en rapport från ett möte med länsstyrelsens Partnerskap i
Sparreholm. En stor del av mötet bestod i en redovisning av arbetet inom

Färdplan Flen, ett utvecklingsarbete inom Flens kommun med tyngdpunkt på
ortsutveckling. Vid mötet gavs en rad goda exempel från orten Sparreholm,
exempel som vi kan dra nytta av.
§ 117
Inför mötet hade en mindre grupp ur styrelsen förberett program och
frågeställningar inför vår kommande hearing av kommunpolitiker den 20
november. Program och frågor bilägges protokollet. Larz meddelar de
deltagande kommunpolitikerna, moderatorn Olof Jonmyren och
landshövdingen om program och tider. Jacqueline kollar upp vårt tidigare
utskick till föreningarna och förbereder ett nytt utskick. Larz lämnar underlag
till annonser i SN och Sörmlandsbygden och skriver ett pressmeddelande.
§ 118
Rolf Hallström meddelade att han ville bli befriad från uppdraget att arbeta
med kommunikationsfrågor och föreslog att uppdraget går till Bertil Sannel
som bättre insatt i dessa frågor.
§110
Nästa styrelsesammanträde är den 20 november kl.18.00 i anslutning till
politikerutfrågningen som börjar kl 19.00.

Larz Johansson, sekr. och tf. ordf.

Tord Bonde, justerare.

