Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 14/3-16 Hörkens bygdegård
Närvarande:
Ställdalens byalag
Ewa-Leena Johansson
Hörkens bygdegårdsförening
Oskar Martinsson,Christin Thornestedt
Högfors Mossgruvans byalag
Malvin Fröyseth, Sten-Ove Karlsson
Ställbergs byalag
Anders Carlsson
Dammens byalag
Gunnar Fransson, Göran Ribby
Kopparbergs hembygdsf.
Annika G-Knauss, Hans-Erik Larsson
Stockbacken-Gruvberget
Carl-Göran Gustavsson
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Rainer von Groote, Raymond Fältström
Bastkärns byalag
Vilande
Kommunens representant
Ewa-Leena Johansson,Bo Wallströmer, Janeric
Björkman, Mikael Haapala
§ 1. Öppnande

Oskar öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna till Hörken.

§ 2. Justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Christin till

§ 3. Dagordningen Förslaget godkänns.
§ 4. Föregående protokoll Mötet godkände protokollet.
§ 5. Dagens gäst Anders Carlsson informerar om att han kommer fortsätta att gå igenom
nyttan av internet med många gratis och nyttiga funktioner som man kan använda sig av (ex
skype ”telefon”, webb möten, larm, temperaturmätningar,virusprogram mm) på ett möte som
hålls på Tingshuset i Kopparberg då det finns bättre uppkoppling till nätet där. Information
om Windows 10 kommer mailas ut till deltagarna.
Mikael Haapala, kommunens näringslivsutvecklare berättar om sitt uppdrag. Ansvar för
näringslivs - och utvecklingsfrågor. IT ansvarig från årsskiftet, har också tagit över
fiberfrågan nu efter Erling. Telia stänger 5 telestationer i år. Förnärvarande undersöker
kommunen en eventuell utökning med fiber i fler byar, anslutningsavgiften ser ut att bli ca
20tkr. De som är intresserade kan kontakta mikael på Telefon: 070-3160502 eller mail:
mikael.haapala@ljusnarsberg.se

§ 6. Byalagens rapporter av viktig karaktär Hörken bjuder in till Grönuddendagen på
söndag. Dammens byalag har ff en interimsstyrelse och mötet diskuterar formerna för detta,
tanken är att ha en ordinarie styrelse om det går att få ihop en.
§ 7. Kommunen rapporterar Bo rapporterar om flyktingsituationen i kommunen, över 1000
asylsökande en tid nu, kommunen deltar i ett nationellt nätverk för att man ska ta mer hänsyn
till små kommuners möjligheter, en statlig utredning skall presentera förslag den 31/10-17.
Kommunen har i avtalet ett sk 0-mottagande men ff kommer sk anhöriginvandring men i
kommunen finns få lediga lägenheter. I år kommer förskolan Åstugan att byggas i nya
moduler. Årsredovisningen kommer visa ett +22,4 mkr, då finns 50% av det statliga stödet på
35,8mkr som kommunen fick med i resultatet.

§ 8 Uppföljning av tidigare lämnade frågor: tomgångskörning i kommunen är tillåten 1
minut. Kopparbergs IT kan inte bistå med support angående data, de är få deltagare fn.
§ 9 a ) Länsbygderådet Gunnar F rapporterar att ordförande för rådet gärna vill träffa vårt
kommunbygderåd. Årsmötet kommer hållas 2/4, årets upplaga av Landsbygdsriksdagen
kommer hållas på Gotland med början 29 juni, bidrag för deltagande kan erhållas. Mötet
beslutar uppdra till Gunnar att ordna så ordförande för länsbygderådets ordförande Sivert
bjuds in till kommande möte.
§ 9 b) utgår då Erling ej är närvarande.
§ 10 Kommunfogdefrågor Högfors tar upp frågan om den förfallna Herrgården i Högfors,
tråkigt med äldre fina fastigheter som inte sköts, BMB är de som mottar anmälningar gällande
misskötta hus. Med anledning av BKTs nya servicefunktion anser rådet att punkten efter detta
möte kan utgå.
§ 11 Årsmötesdelen
Prövning om organisering för kommande år:
-

Årsmötet beslutar att även inför kommande verksamhetsår ej utse en styrelse utan
behålla nuvarande organisation.

a)
b)
c)
d)
e)

Verksamhetsberättelse för år 2015 lästes och godkändes.
Ekonomiredovisning, kassör, Carl-Göran redovisar ekonomin.
Godkännande av ekonomiredovisningen, mötet godkänner rapporten.
Rådet beviljar ansvarsfrihet gällande verksamheten för år 2015.
Medlemsavgifter, rådet beslutar att även kommande år, 2016 skall vara avgiftsfritt för
föreningarna.
Verksamhetsplanering, föreslagna önskemål om gäster är: polisen, BKT, Trafikverket.
Val av ordförande – ordförande utgörs av den som leder rådets möte utifrån placering
av mötet och utses alltså endast som mötesordförande.
Val av kassör. Carl-Göran Gustavsson, Stockbacken-Gruvbergets byalag utses till
kassör.
Val av sekreterare. Rådet utser Ewa-Leena Johansson att fortsatt sköta rådets
administration.
Firmatecknare. Kassören Carl-Göran Gustavsson utses till förenings firmatecknare och
att ensamt förfoga över föreningens medel som finns på ett bankkonto på
handelsbanken.
Rådet utgör revisionsgrupp.

f)
g)
h)
i)
j)

k)

§ 12 Nästa möte Finnfall 25 april klockan 18.00
§ 13 Avslutning Oskar avslutar mötet och tackar för deltagandet.
Justeras : ______________________________
Oskar Martinsson, mötesordf.

__________________________________
Christin Thornestedt, justerare

__________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekreterare

