Protokoll fört vid årsmöte med Kommunbygderåd Nyköping 2012
2012-04-24 vid Klockarbol, Stigtomta, närvarande ca 35 medlemmar
§ 1.
Årsmötet öppnades av ordföranden C-G Colliander som erinrade om bakgrunden till
bildandet av kommunbygderådet och om betydelsen av en levande landsbygd.
§ 2.
Kallelse till årsmötet har gjorts genom e-post till medlemsföreningarna och genom annonser
i SN. Årsmötet ansågs sig kallat på behörigt sätt.
§ 3.
Den föreliggande dagordningen fastställdes.
§ 4.
Till ordförande för årsmötet valdes Yngve Larsson, Stigtomta.
§ 5.
Till sekreterare för årsmötet utsågs Larz Johansson.
§ 6.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Harry Malmquist och Kurt Nyström.
§ 7.
Den föreliggande verksamhetsberättelsen kommenterades på ett antal punkter. Gunnel
Linnertz och Larz Johansson berättade om det pågående arbetet med en strategi för
landsbygdsutveckling som görs tillsammans med kommunen. Strategin skall fastställas av
kommunfullmäktige under juni månad.
Jacqueline Hellsten berättade om var hemsida www.kommunbygderadnykoping.se som nu
finns tillgänglig i en första version. Hemsidan kommer att byggas ut efterhand.
Rolf Hallström berättade om det pågående arbetet med en regional trafikförsörjningsplan
och om de konsekvenser den kan förväntas få för landsbygden. Vid sidan om denna pågår
också en planering av den lokala trafik som kommunen upphandlar. Kommunbygderådet
kommer att följa arbetet och utnyttja möjligheten att lämna synpunkter på förslagen.
Rolf berättade även om den nystart som gjorts när det gäller Länsbygderådet. En uppgift för
detta råd är att försöka få till stånd kommunbygderåd i övriga av länets kommuner.

Kassören, Tord Bonde, lämnade en redogörelse för föreningens ekonomi. Under
uppbyggnadstiden har verksamheten finansierats med förstudiemedel från Leader
Kustlinjen. Vi har dessutom beviljats ett driftsbidrag från Nyköpings kommun om 50 000
kronor.
Ordföranden gav tillfälle till frågor och efter detta lades den redovisade
verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter. Efter förslag från valberedningen fastställdes
antalet ledamöter till elva (tidigare tretton)
§ 9.
Till ordförande i styrelsen valdes, enhälligt, C-G Colliander för en tid av ett år.
§ 10.
Till styrelseledamöter för en tid av ett år omvaldes Bengt Anglered, Tord Bonde, Roland
Engstrand samt nyvaldes Marie Hansson och Kristina Leivik.
§ 11.
Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Rolf Hallström, Jacqueline Hellsten, Larz
Johansson, Gunnel Linnertz samt nyvaldes Monika Crafoord.
§ 12.
Till revisorer för en tid av ett år valdes Kurt Rindstål och Cristina Uggla med Kjell Edvardsson
som suppleant.
§ 13.
Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Mickan Flink, Åsa Ingårda, Kjell Johansson och
Bertil Sannel med den sistnämnde som sammankallande.
§ 14.
Ordföranden C-G Colliander avtackade mötesordföranden och de övriga närvarande och
förklarade årsmötet avslutat.
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