
Iselfors- Resna Bvsderåd

Protokoll fiirt vid Årsmöte 21 Mars 2018

Plats:Betel- Igelfors

Mötets öppnande
Bygderådets orftirande ÅsaAld6n var tyvåirr sjuk så Rohnny Esleben hälsade de ca trettio
närvarande våilkomna och Ulrika Jeansson(kommunstyrelsens ordftirande) inledde

årsmötets ftirhandlingar.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet ansågs av mötet skett enligt stadgarna, det har delats ut i brevlådor, i
tidning och affrshering i Igelfors och Regna.

Upprättande av röstlängd
Det beslutades att rösliingd skulle upprättas under mötesgången om det skulle visa sig

behövas.

f,'astställande av dagordning
Den inftir årsmötet ftireslagna dagordningen, som i huvudsak regleras av

fiireningsstad garrra, faststiilldes av mötesdeltagarna.

VaI av ordfiirande fiir årsmötet
Att som ordfiirande att leda detta möte valdes Ulrika Jeansson.

Val avProtokollsliirare vid årsmötet
Att fora kvällens protokoll ustågs Anna Vilidu.

Val av två justeringsmän, vid val även fungerande som rösträknare
Som justerare av mötesprotokollet utsågs Bengt Eriksson och Lillemor Kicka Reidarsdotter.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning fiir år 2017

Ulrika Jeansson låiste upp verksamhetsberättelsen fiir det gangra året.Redogörelsen fanns i
sammanfattning tillgåinglig ftir mötesdeltagamai skriftlig form. Denna finns även bifogad i
protokolls ptirmen.
Marie Pettersson rapporterade om Bygderådets ekonomiska stiillning med kassa-,resultat-

och balans rapport.Dessa fanns fiir mötet tillgängliga som skriftliga bilagor. Likvida
tillgangar, med vilket avses kassa och plusgiro, uppgick per 2017-12-31 till 163.241,47 .

De totala intäkterna ftir verksamhetsåret belöpte till 91.900 :-, medan kostnaderna inklusive

finansiella, uppgick till 78.808,20.

Föreningsrevisorernas berättelse
Marie Pettersson låiste upp revisionsberättelsen. De ftirordade fulI ansvarsfrihet lor styrelsen

i sin helhet.
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10. Fråga om fastställande av resultat-balansräkning, samt disposition av tillgängliga
vinstmedel
Mötesdeltagana beslutade att fastståilla den presenterade resultat-och balansrapporten, samt

beslutade även i enlighet med styrelsens forslag att den redovisade behållningen- vilket
alltså avser floreningens genom åren samlade överskott-skulle överforas till ny r?ikning.

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade att ge styrelsen for Igelfors-Regna Bygderådets full ansvarsfrihet, efter

rekomendation fran revisorema.

12, Beslut om medlemsavgifter fiir nästkommande år
Medlemnsavgifterna blir oftiriindrade vilket innebiir:
Förening, ftiretag, familj 150:-
Enskild medlem 100 :-
Ungdom, pensionär 50:-

13. Val av ledamöter till styrelsen
Valberedningen Conny Carlsson tar ordet och ftireslår ftiljande:
Omval for ftiljande:
Marie Pettersson kassör (2 åff)

Anna Vilidu Sekreterare Q å,r)

Line Enocksson Ledamot (2 åLr)

Eva Hagström/öberg Ledamot (2 å$)

Lena Eriksson Ledamot (2 äx)

Följande har 1 år kvar:
ÅsaAlddn ordftirande, Sara Eriksson ledamot, Tommy Brakel ledamot, Ingela Billström
ledamot, Rohnny Ehsleben ledamot.

14.Yal av revisor
I Enlighet med valberedningens ftirslag valdes Enar Nilsson, lnglis Einarsson kvarstod.

15. Yal av valberedare fiir detta och nästkommande år
omval :Jan Gustavsson
Conny Karlsson har 1 år kvar.

16. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet , eller som hos

styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor fiire mötet.
Inga sådana Iirenden eller frågor fanns attfoteligga.

17. Övriga ärenden av informativ karaktärrsamt behandling av frågor och fiirslag som

under denna punkt stäIls av mötesdeltagärna.
Inga sådana iirenden fanns.

18. Mötets avslutande
Med detta avslutade Orftirande årsmötets ftirhandlingarna och tackar alla mötesdeltagarna

ftir visat intresse och övergår nu till frågestund med Ulrika Jeansson .
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Innan årsmötet började vidtogs en gemersam måltid bestående av soppa och smörgås och kaffe som

lngalill Hansson lagat.

Frågestund med Ulrika Jeansson
Ulrika Jeansson (kommunstyrelsens ordftirarande) var inbjuden till årsmötet ftir att vi skulle kunna

ställa frågor som rör bygden.
Ulrika började med en kort presentation av sig själv.
Bor i Viggestorp med familj.Har jobbat som heltidpolitiker sedan 2011.

Ulrika är den andra kvinnan att bli invald som ordftirande i kommunstyrelsen.

Började arbeta med skolfrågor inom politiken.
Är familjehem åt en kille. Ulrika nämnde om man har plats över så söker de bonede åt killar som

annars ska få flytta till Boden.

Översiktsplan
I översiktsplanen framhålls flera strategiskt viktiga utvecklingsområden och stråk ftir kommunens

fortsatta utveckling.Bla fiber, kommunikationsfrågor, boende.

En översiktsplan åir ett strategiskt dokument med text och kartor diir det visas var man kan

bygga,om man kan bygga vid sjö eller inte, hur servicen ska se ut., handelsområden pekas ut, vilken
jordbruksmark man ska bevara och även skog, var det kan behövas nya vtigar.

I översiktsplanen redovisas de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas i planeringen samt hur

kommunen avser att tillgodose riksintressen och iaktta gällande miljökvalitetsnoilner. Det ska

tydliggöras hur den byggda miljön i kommunen ska utvecklas och bevaras.

2016 gjorde man handlingsplaner i den nuvarande översiksplanen.

Finspangs kommun håller pä attta fram en ny översiktsplan och bjuder in alla till träffar ftir detta,

då man kan komma med synpunkter.
Möte i Igelfors-Betel iir den 10e april kl 18.00. Anmälan måste göras via hemsidan.

På landsbygden som exempelvis iHävla, står hus tommadå folk iirver dessa och endast nytljat
husen ibland.
Manga vill köpa hus på landsbygden men det finns inga till salu.

Förskola/skola
Folk har ffitt svar att det är fullt på forskolan, men Ulrika säger att det tir 23 barn idag och de har

plats fiir 25.Mantir alltid garanterad en plats i kommunen.
Behöriga låirare iir svårt att rekrytera till vissa skolor. På Björke skola har vi behöriga lärare.

Språkval ska bli obligatoriskt i äk 6, och betyg. Då kommer bussning att ske till Finspang ftir
barnen som går i landsbygdsskolorna.
De orter som har flera forskolor på orten ex Rejmyre och Sonstorp ska se över verksamheterna.

Fiber
Ip-only har inte kommit upp i önskad anslutringsgrad, så det iir ftirlängt datum.

Ip-only har avbrutit på manga orter, men heir har ingen hört nagot linnu.

Finet har planerat att dravia häv1a/Regna/Igelfors. Regna står med i år.

Om det inte blir något i Igelfors med Ip-only så måste Finet sedan se över detta och revidera sina

planer.
Kommunen har sökt bidrag fran jordbruksverket ftir områden dtir ip-only inte skickat ut.

Finet har fastlagit en prislista ftir Fiber , det åir olika priser beroende på hur langt man har.
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Täckningskollen.se kan man gå in på ftir att se vilka abonnemang som har teckning i respektive

område.
Just nu fungerar heller inte Telia i Lotorp.

Räddningstjänsten
Civilinstatsperson (frivillligt) då blir man utbitdad av räddningstjänsten. Detta kan göras om det

finns 5-7 stycken intresserade.

FIP bilar kräver att man jobbar på orten och då har man jour var 4 vecka. Går åt 4 personer åt detta

och detta har man en liten ersättning ftir.

Övrigt
Affiiren ffir hemsåindingsbidrag från kommunen ftir attköraut matvarcr till folk som bor på

landsbygden.
Åldreomsorgenlhemtj åinst utgår från Hällestad.
I Rejmyre har de svårt att fä tag på folk som vill jobba de erbjuder bra lön med lönepåslag i
Rejmyre.
Det finns inga privata aktörer inom hemtjänsten.
Finspang samarbetar mest med Norrköping och Valdersmarsviks kommun. Inte så mycket

samarbete med Vingaker då det iir låinsgiins.

Vid protokollet:

Anna Vilidu

Justerat:

Bengt Eriksson Lillemor Kicka Reidarsdotter


