ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN
FÖR INLANDSVÄGEN SYD.
Tid och plats: 2005-11-23, kl 18.00-19.30, Bojorten, Kristinehamn.
Deltagare: Ledamöter
Gunnar Magnusson, ordförande
Eva Wennström
Åke Jönsson
Agne Sahlin

Vansbro kommun
Kristinehamns kommun
Skövde kommun
Gislaveds kommun

Övriga
Lars Nilsson, sammankallande i tjänstemannagruppen
Sabina Andersson
Arne Almgren, sekreterare
Thomas Johansson (från kl 19.00)

Kristinehamns kommun
Gislaveds kommun
Vansbro kommun
Mariestads kommun

1.

Mötets öppnande
Ordförande Gunnar Magnusson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Föregående protokoll
Protokoll från tjänstemannagruppens möte 2005-09-08 och ledningsgruppens möte 2005-05-18 redovisades.
Beslut: Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

3.

Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten föredrogs. Ingående balans 2005-01-01 var 40.485:05. Utgående balans 200510-20 var 16.934:55.
Beslut: Den ekonomiska rapporten godkändes.

4.

Kvarstående uppdrag
Uppvaktning av landshövding Eva Eriksson genomfördes 2005-05-25 av Eva Wennström och Åke Jönsson.
Mötet rapporterades som positivt.
Vägverkets skrivelse från 2005-05-10 angående klassning av lv 185 har besvarats. Något svar från
Vägverket har inte inkommit.
Framtagning av informations- och marknadsföringsmaterial om rv 26 är delvis klar. Visst arbete kvarstår.

5.

Budget 2006
Diskuterades föreningens fortsatta arbete och uttaxering av avgift från medlemskommunerna.
Beslut: Ledningsgruppen beslutade föreslå plenarmötet att föreningen Inlandsvägen Syd skall bestå
ytterligare en period och arbeta vidare med angelägna frågor rörande rv 26. Uttaxeringen föreslogs till
oförändrad 5.000 kr/kommun och år och att ersättningen för kanslifunktionen skall vara oförändrad 20.000
kr/år.

6.

Inför plenarmötet 2005-11-24
Ledningsgruppens och tjänstemannagruppens sammansättning för nästa period diskuterades samt föredrogs
föreningens verksamhetsberättelse 2005.
Beslut: Ledningsgruppen beslutade föreslå plenarmötet att nuvarande ledningsgrupp omväljes för en period
om två år och att ordförandeskapet nu övergår till Eva Wennström.Vidare beslutades föreslå plenarmötet
att kommunernas kontaktpersoner utgör tjänstemannagruppen med Kristinehamns kommun som
sammankallande, Filipstads kommun ansvarar för kanslifunktionen, Gislaveds kommun för information och
Halmstads kommun för hemsidan samt att föreningens verksamhetsberättelse för 2005 godkännes.

7.

Övriga frågor
Diskuterades uppvaktning av landshövdingen i både Hallands och Jönköpings län angående Nissastigen.
Beslut: Eva Wennström jämte aktuell kommunrepresentant i resp. län uppvaktar landshövding Lars-Erik
Lövdén och landshövding Lars Engqvist angående Nissastigen.

8.

Nästa möte
Ledningsgruppens nästa möte äger rum i Skövde 2006-02-02.

9.

Avslutning
Ordförande tackade deltagarna för mötet och förklarade detsamma avslutat kl 19.30.

Arne Almgren
Sekreterare

Gunnar Magnusson
Ordförande

