Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora z Vansbro z Fil ipstad
Storforsz Kristinehamn z Gullspång z Mariestad z Skövde z Falköping
Mullsjö z Jönköping z Gislaved z Hylte z Halmstad

z
z

PROTOKOLL FRÅN MÖTE I TJÄNSTEMANNAGRUPPEN
FÖR INLANDSVÄGEN SYD.
Tid och plats: 2005-04-13, kl 10.00-12.00, i Kristinehamn
Närvarande:

Ledamöter
Lars Nilsson, Kristinehamn, ordförande
Ronnie Lind, Halmstad
Arne Almgren, Vansbro, sekreterare
Övriga deltagare
Bengt-Åke Bengtsson, Skövde
Bo Forsberg, Filipstad
Sabina Andersson, Gislaved

§ 1 Mötets öppnande
Lars Nilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Genomgång av protokoll från plenarmötet 2004-12-09
Punkterna i protokollet gick igenom. En skriftlig verksamhetsberättelse för 2004 skall tas fram.
Beslut: Lars Nilsson upprättar verksamhetsberättelse för 2004 och redovisar på ledningsgruppsmötet 18 maj.
§ 3 Skyltning lv 185
Skrivelsen till Vägverket ang. skyltning av lv 185 har inte föranlett någon reaktion.
Beslut: Arne Almgren tillskriver Vägverket och efterlyser svar.
§ 4 Uppvaktningar
Uppvaktning av de nya landshövdingarna Eva Eriksson, Värmlands län och Lars Engqvist, Jönköpings län är
under planering. Kontakt har tagits men ännu föreligger inga besked.
Beslut: Ärendet tas upp på ledningsgruppsmötet 18 maj.
§ 5 Standardskrivelse
Plenarmötet i dec. beslutade att en standardskrivelse skulle upprättas som redovisar vägens betydelse och
föreningens arbete och målsättning.
Beslut: Sabina Andersson och Ronnie Lind fick i uppdrag att ta fram standardskrivelsen.
§ 6 Hemsidan
Hemsidan behöver uppdateras.
Beslut: Respektive kommun/kontaktperson skickar snarast aktuella uppgifter om kontaktperson, adress, tel.nr
och e´-postadress till Ronnie Lind för uppdatering av hemsidan. Även aktuella projekt och under senare år
genomförda investeringar på rv 26 skall rapporteras av resp. till Ronnie Lind för införande på hemsidan.
§ 7 Funktioner i tjänstemannagruppen
Lars Nilsson uttryckte att nya ledamöter till tjänstemannagruppen måste föreslås inför plenarmötet i höst.
Tjänstemannagruppen behöver vitaliseras och gruppens ledamöter väljas så att sammansättningen får en bättre
spridning utmed hela vägens sträckning.
Beslut: Ärendet tas upp på ledningsgruppsmötet 18 maj.

§ 8 Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten föredrogs. Tillgångarna, innan 2005 års medlemsavgifter fakturerats, utgör 74.789:80
kr, utgifterna utgör 42.704:75 kr. Nettobehållningen per dags dato är 32.085:05 kr.
Beslut: Arne Almgren fakturerar snarast den på plenarmötet i dec. belutade medlemsavgiften för 2005 om 5.000
kr per kommun.
§ 9 Ärende till ledningsgruppens styrelsemöte 18 maj
Diskuterades behovet av reklam- och informationsmaterial om rv 26 för att användas i olika sammanhang.
Beslut: Förslaget tas upp på ledningsgruppsmötet 18 maj.
§ 10 Övriga frågor
A: Annons i First Stop Sweden.
Förfrågan har inkommit via Lars Grehn huruvida vi skall annonsera om Inlandsvägen i First Stop Sweden, en
halvsida, precis som vi gjorde i fjol. Priset är detsamma, 20.000 kr exkl. moms, som i fjol.
Beslut: Tjänstemannagruppen beslöt att anta erbjudandet och annonsera även i år till en kostnad av 20.000 kr
exkl. moms.Lars Grehn fick uppdraget att ombesörja ärendet.
B. Europaväg 20.
Bengt-Åke Bengtsson, Skövde lyfte frågan om E 20:s betydelse för regionen, inte minst då det gäller goda
förbindelser för regionens näringsliv i allmännhet och biltillverkningen i regionen i synnerhet. En stor aktion
pågår för att få en rustning till stånd i likhet med de satsningar som regeringen belutat om i Trollhätteområdet.
E 20 och rv 26 har delvis samma sträckning, Mariestad – Hassle rör. Kan rv 26 på något sätt dra nytta av denna
aktion? Skall vi agera och lyfta fram rv 26:s betydelse som viktig kommunikationsled?
Beslut: Frågan tas upp på ledningsgruppmötet 18 maj.
För Inlandsvägen Syd
Arne Almgren
Sekreterare

