
PROTOKOLL FRÅN PLENARMÖTE FÖR INLANDSVÄGEN 
SYD 
 
 
Tid och plats:  2005-11-24, kl 10.00-11.30, Folkets hus, Kristinehamn. 
 
Deltagare:  Närvarande, beslutande
                    Gunnar Magnusson, ordförande                                            Vansbro kommun 
                    Eva Wennström                                                                     Kristinehamns kommun 
                    Åke Jönsson                                                                           Skövde kommun 
                    Agne Sahlin                                                                           Gislaveds kommun 
                    Per Gruvberger                                                                      Filipstads kommun 
 
                    Närvarande, övriga
                    Thomas Johansson                                                                Mariestads kommun 
                    Peter Doverholt                                                                     Storfors kommun 
                    Lars Nilsson                                                                          Kristinehamns kommun 
                    Lars Grehn                                                                            Mullsjö kommun 
                    Bo Forsberg                                                                          Filipstads kommun 
                    Arne Almgren, sekreterare                                                   Vansbro kommun 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Gunnar Magnusson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordningen 

Dagordningen godkändes med tillägget att justeringsperson skall utses. 
 
3. Val av justeringsperson 

Till justeringsperson för protokollet valdes Åke Jönsson. 
 
4. Verksamhetsberättelsen 2005 

Verksamhetsberättelsen för 2005 upplästes. 
 
Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2005 godkändes. 

 
5. Ekonomisk redovisning 

Den ekonomiska rapporten föredrogs. Ingående balans 2005-01-01 var 40.485:05. Utgående balans 2005-
10-20 var 16.934:55. 
 
Beslut: Den ekonomiska rapporten godkändes. 

 
6. Fortsatt samverkan 

Diskuterades fortsatt samverkan och föreningens fortsatta arbete. 
 
Beslut: Ett enigt plenarmöte var överens om föreningens betydelse för påverkan  i olika frågor ( Vägverket 
etc. ) och beslutade att verksamheten skall fortsätta. 
Viktiga frågor att driva enligt plenarmötet är marknadsföring av Inlandsvägen Syd, klassning av vägen 
som nationell stamväg, skyltning Inlandsvägen Syd även söderut från Mariestad till Halmstad samt att lv 
185 på sikt rustas/klassas som rv ( rv 26 ). 

 
7. Val av ledningsgrupp för 2 år 

Plenarmötet hade att välja ledningsgrupp för nästa tvåårsperiod. 
 
Beslut: Plenarmötet beslutade att nuvarande ledningsgrupp omväljes för en period om två år och att 
ordförandeskapet nu övergår till Eva Wennström. 
Ledningsgruppen består således av: Eva Wennström, ordförande, Kristinehamns kommun 
                                                           Gunnar Magnusson, Vansbro kommun 
                                                           Åke Jönsson, Skövde kommun 
                                                           Agne Sahlin, Gislaveds kommun 



                                                           Bengt Ekberg, Halmstads kommun 
 
8. Val av tjänstemannagrupp för 2 år 

Plenarmötet hade att välja tjänstemannagrupp för nästa tvåårsperiod. 
 
Beslut: Plenarmötet påpekade med eftertryck att alla medlemskommunernas kontaktpersoner utgör 
föreningens tjänstemannagrupp. 
Tjänstemannagruppen består således av: Alla medlemskommunernas kontaktpersoner med 
                                                                    Kristinehamns kommun som sammankallande 
                                                                    Filipstads kommun, kanslifunktion 
                                                                    Gislaveds kommun, information och 

                                                                           Halmstads kommun, hemsidan 
 
9. Övriga frågor 

Storfors kommun meddelade att man lämnat medlemsskapet i IEF. 
Diskuterades behovet av antalet roll-ups och  i vilka kommuner dessa skulle förrådsställas. 
 
Beslut: Ytterligare 2 omgångar roll-ups skall beställas. Inlandsvägen Syds logotype skall finnas med 
(framtagen omgång kompletteras).  
Roll-upsen  förrådsställs i Filipstad, Mariestad och Gislaved. 
 

10. Avslutning 
Ordförande tackade deltagarna för mötet och förklarade detsamma avslutat kl 11.30. 

 
 
 
 
Arne Almgren                                                                                    Gunnar Magnusson 
Sekreterare                                                                                         Ordförande 
 
 
Åke Jönsson 
Justerare 
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