
ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN FÖR
INLANDSVÄGEN SYD

Tid och plats: den 18 oktober 2004 kl 09.30-13.00 i Kristinehamn

Närvarande:
Ledamöter
Lars Nilsson (LN), Kristinehamn, ordförande
Thomas Johansson (TJ), Mariestad
Lars Grehn (LG), Mullsjö
Arne Almgren (AA), Vansbro, sekreterare (ännu ej vald)

Övriga deltagare
Per Kjellander, Gullspång
Bengt-Åke Bengtsson, Skövde
Bo Forsberg, Filipstad
Ronnie Lind, Halmstad
Sabina Andersson, Gislaved
Peter Doverholt, Storfors

1. Mötets öppnande
Lars Nilsson (LN) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Kort presentationsrunda företogs. LN gav en tillbakablick och historiken kring
varför projektet startades och målet för verksamheten.

2. Genomgång av protokollen från de senaste plenar- och tjänstemannagruppsmötena
och avrapportering – vidtagna åtgärder
Plenarmötet 2003-11-10: Beslutade åtgärder genomförda exklusive medverkan i
turisttidningen ”Den Goda Resan”. Skrivelse har tillställts Vägverket angående
skyltning av länsväg 185 (bekräftat av Gunnar Magnusson).
Tjänstemannagruppsmötet 2004-02-02: Beslutade åtgärder genomförda exklusive
uppvaktning av Värmlands nya landshövding.

3. Genomgång av rapporten ”Inlandsvägen Syd – hur behandlas den i
åtgärdsplaneringen för 2004-2015”
Vad blev resultatet i den fastställda planen?
Rapporten gicks igenom. På frågan ”vad är gjort” föreslogs att Lars Nilsson
(Thyréns) gör en redovisning av vad som har uppnåtts.

Beslut: LN kontaktar Lars Nilsson (Thyréns) och beställer uppdraget. Budget max
10 tkr.

4. Inlandsboken
Christina Falkengård, författare till boken ”Inlandsboken”, har i brev intresserat oss
för inköp av ett antal böcker av den 9:e upplagen som nu är på väg.

Beslut: Eftersom tjänstemannagruppen saknar mandat att besluta om inköp och
budget för detta saknas avstår vi från erbjudandet och uppmanar istället respektive
kommun (genom sin turistbyrå) överväga egna inköp.



5. Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten föredrogs.
Tillgångar 74.789:80, utgifter 34.304:75. Nettobehållning per dags dato är
40.485:05.

6. Diskussion om sammanslutningens framtid
Funktioner i tjänstemannagruppen.
Diskuterades sammanslutningens framtid och projektets fortsatta inriktning. Enligt
beslut i plenarmöte 2003-11-10 är samarbetsavtalet förlängt i ytterligare två år (dvs
tom 2005). På fråga från LN om funktioner i tjänstemannagruppen blev det väldigt
tyst i klassen.

Beslut: Plenarmöte 2005 får besluta om projektets framtid.

7. Plenarmöte
Diskuterades plenarmöte för 2004 års verksamhet och att detta måste föregås av ett
ledningsgruppsmöte. Plenarmötet föreslogs till 2004-12-09 i Skövde (Bengt-Åke
Bengtsson bekräftar plats) och att ledningsgruppsmötet skall hållas som
telefonmöte.

Beslut: Ordförande Gunnar Magnusson stämmer snarast av med ledamöterna i
ledningsgruppen om föreslagen tid för plenarmötet är ok varefter ledningsgruppen
konfirmerar detta i beslut. 
LN, TJ och AA upprättar budgetförslag 2005 till ledningsgruppens möte.

8. Övriga frågor
Ronnie Lind tog upp frågan om hemsidan och ser gärna att någon annan tar över.
Inget beslut fattades.

För Inlandsvägen Syd

Arne Almgren
sekreterare
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