Protokoll

Plenarmöte Inlandsvägen Syd torsdagen den 9 december 2004-12-09
Närvarande, beslutande:
Anja Berglund Mullsjö kommun
Agne Sahlin Gislaveds kommun
Eva Wennström Kristinehamns kommun
Åke Jönsson Skövde kommun
Gunnar Magnusson Vansbro kommun
Närvarande övriga:
Uwe Weigel Vansbro kommun
Bengt-Åke Bengtsson Skövde kommun
Sabina Andersson Gislaveds kommun
Thomas Johansson Mariestads kommun
Lars Nilsson Kristinehamns kommun
1. Mötets öppnande
Ordförande Gunnar Magnusson hälsade deltagarna välkomna. Till ordförande för mötet
valdes Gunnar Magnusson. Att föra protokoll uppdrogs till Lars Nilsson
2. Verksamhetsberättelse
Verksamheten under året redovisades muntligt. På grund av vakanser i tjänstemannagruppen
har verksamheten gått på lågvarv under året. Styrelsen har genomfört en uppföljning av
åtgärdsplaneringen i infrastrukturplanen 2004 – 2015. En skrivelse har lämnats in till
vägverket med en hemställan om alternativ vägskyltning för lv 185. Vansbro kommun har
åtagit sig att administrera kansli, kassa och samordning. En skriftlig verksamhetsberättelse
skall tas fram och sändas till medlemmarna.
Beslut: Kansliet uppdras att efterlysa svar på skrivelsen om lv 185.
3 Ekonomisk berättelse
Låg verksamhet under året har också medfört låg omsättning. Per den 1 november fanns i
kassa 40 485 kronor. Beställd uppföljning av åtgärdsplaneringen uppgår till 10 000 kronor
och är inte betald.
4. Medlemsavgift 2005
Styrelsen hade föreslagit att någon medlemsavgift inte skulle utgå för 2005. Under
diskussionen yrkade Eva Wennström och Agne Sahlin att nuvarande medlemsavgift på 5 000
kronor skulle kvarstå för 2005.
Beslut: Medlemsavgiften för 2005 skall vara 5 000 kronor per kommun.

5. Ersättning för kanslifunktionen
Agne Sahlin yrkade på att en ersättning till Vansbro kommun skall utgå för uppdraget att
administrera kansli och kassa samt för samordning av tjänstemannagruppen.
Beslut: Föreningen skall ersätta Vansbro kommun med 20 000 kronor för att administrera
kansli och kassa samt för samordning tjänstemannagruppen under 2005.
6. Uppvaktningar
En uppvaktning av den nya landshövdingen i Värmlands län, Eva Eriksson, har tidigare
beslutats av styrelsen men inte genomförts. Även Jönköpings län har fått en ny landshövding,
Lars Engqvist
Beslut: Föreningen skall under första halvåret 2005 uppvakta Eva Eriksson och Lars
Engqvist med avsikt att informera om föreningens mål och verksamhet. Kansliet uppdras att
ordna uppvaktningarna. Eva Wennström och Agne Sahlin uppdras att förbereda respektive
landshövding och meddela kansliet när detta är gjort.
7. Uppföljning av åtgärdsplaneringen för 2004 – 2005
Rapporten har sänts till samtliga medlemskommuner. Av rapporten framgår bland annat att
objektet mötesfri landsväg mellan Halmstad och Oskarsström har strukits ur den nationella
planen som följd av regeringens beslutade infrastruktursatsning på Trollhättan. Åke Jönsson
framförde att satsningen på Trollhättan är angelägen men att det finns skäl att påpeka vikten
av att objektet återförs i nästa revidering av planen. Under punkten föreslog Eva Wennström
att en standardskrivelse skulle upprättas som redovisar vägens betydelse och föreningens
arbete och målsättning. Skrivelse kan sedan användas när skrivelser skickas från en kommun
eller grupper av kommuner i frågor som angår Inlandsvägen.
Beslut: Rapporten lades till handlingarna. Tjänstemannagruppen fick i uppdrag att ta fram en
standardskrivelse som redovisar vägens betydelse och föreningens arbete och målsättning.
8. Gemensam marknadsföring med IEF och Via Lappia
Gunnar Magnusson informerade om att IEF föreslagit att IEF, Via Lappia och Inlandsvägen
Syd skulle ta fram en gemensam marknadsföringskarta där Inlandsvägen med båda benen
ingår. Samtliga närvarande framförde att de var positiva till en samverkan men att det
förutsatte att Inlandsvägen Syd beskrivs ha samma betydelse som det ”västra benet”
Beslut: Ordförande får i uppdrag att bevaka frågan vid IEF-mötet den 23 -24 maj i Mora och
återrapportera till styrelsen som får ta beslut i frågan.
9. Vägnummeraktion
Gunnar Magnusson framförde en idé från Lars Israelsson, Gällivare kommun, om en
gemensam vägnummeraktion för Rv 26 och 45. Under diskussionen framkom att idén inte
kändes rätt i nuvarande läge. Däremot konstaterades att vägnummerändringen borde
marknadsföras under året, gärna i samband med något större arrangemang i anslutning till
vägen.
Beslut: Föreningen avstår från vägnummeraktion men uppdrar till styrelsen att försöka
marknadsföra vägnummerändringen under året, gärna i samband med något större
arrangemang i anslutning till vägen.

10. Plenarmöte 2005
Beslut: 2005-års plenarmöte skall hållas i Kristinehamn torsdagen den 3 november kl 09.00.

Lars Nilsson
sekreterare

Gunnar Magnusson
ordförande

Efter plenarmötet beslöt närvarande styrelseledamöter att nästa styrelsemöten skall hållas i
Gislaved den 18 maj kl 11.30 och den 2 november i Kristinehamn (kvällen före plenarmötet).

