Protokoll fört vid Ljusnarsbergs kommunbygderådsmöte 9 mars 2020 i Högfors
Närvarande:
Ställdalens byalag
Kjell Hansson
Hörkens bygdegårdsförening
Oskar Martinsson, Pelle Hedborg
Högfors Mossgruvans byalag
Stig Fjelling, Malvin o Karin Fröyset
Ställbergs byalag
Gunilla Eliasson, Siv Jansson
Dammens byalag
Kopparbergs hembygdsf.
Hans Larsson
Yxsjöbergs byalag
Finnfalls byalag
Raymond Fältström
Kommunens representant
Ewa-Leena Johansson, Berit Westergren
§ 1. Öppnande Malvin inleder och öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.
§ 2. Justerare

att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunilla E till.

§ 3. Dagordningen föreslagen dagordningen godkänns.
§ 4. Föregående protokoll mötet gick igenom och godkände därefter protokollet.
§ 5. Dagens gäster – Ingen gäst deltar i dag, kvar på listan att bjuda in är polisen så de bjuder
vi in under ett kommande möte och pratar bla grannsamverkan. I övrigt kan rådets
medlemmar fundera på andra gäster som vi kan bjuda in.
§ 6 Byalagens rapporter av viktig karaktär
* Ställdalen,har bytt lokal, har kontor på Ställdalsgård och samlingslokal i Rosa huset
(Ställbergsvägen 16) *Hembygdsföreningen,planerar årsmötet i mars*Högfors, inköpt ny
gräsklippare, förbereder för årsmötet*Ställberg, ny hyresgäst i lägenheten, planerar för
årsmötet * Hörken planerar för Grönuddendagen samt årsmötet den 22 mars* Finnfall – lugnt,
har årsmöte i maj-juni.
§ 7 Kommunen rapporterar
Kommunen planerar att delta med någon aktivitet under beredskapsveckan. Gunilla anmäler
sitt intresse från FRG för att delta under någon aktivitet. Ett hälsoprojekt tillsammans med
Regionen håller på att tas fram, hälsosamtal ska genomföras för att fånga upp och guida till
aktiviteter som gynnar hälsan. Årsredovisningen kommer vara klar inom kort, en dragning på
något kommande råd kommer göras. På kommunens hemsida kommer information om
Corona (Covid -19) löpande att läggas ut.
§ 8 Uppföljning av tidigare frågor och nya frågor
Efterfrågat möte med SBB och Vägföreningarna (Högfors, Hörken, Ställdalen och Bångbro)
planeras genomföras i april, kallelse kommer per mail. Bron i Hörken tas upp på mötet.
9 a) Rapport från Länsbygderådet - inget nytt nyhetsbrev ännu. Om ni inte får något så gå
in och gör en återanmälan på : https://helasverige.se/

b) Rapport Fiber – Telia har gått ut med erbjudande om luftburen fiber (WFA) som kommer
påbörjas att bygga under våren 2020 till de ca 240 som anmält intresse.
§ 10 Årsmötesdelen
Prövning om organisering för kommande år:
* Årsmötet beslutar att även inför kommande verksamhetsår ej utse en styrelse utan behålla
nuvarande organisation.
a) Verksamhetsberättelse för år 2019 - se bilaga.
b) Ekonomiredovisning, behövs ej då rådet inte längre har den funktionen - utgår därmed
e) Medlemsavgifter, förslag - 2020 skall vara avgiftsfritt för föreningarna.
f) Verksamhetsplanering, föreslagna önskemål om gäster - gemensam diskussion
g) Val av ordförande – förslag, enligt tidigare, ordförande utgörs av den som leder rådets möte
utifrån placering av mötet och utses alltså endast som mötesordförande.
i) Val av sekreterare/administratör för rådet - Ewa-Leena Johansson utses
§ 11 Nästa möte – Finnfall Måndag 18 maj - 2020 kl 18.00
§ 12 Övriga frågor
De ändringarna gällande busstrafiken som nu är beslutade diskuteras. Inte bra anser rådet men
ser fram emot den anropsstyrda trafiken som utlovats.
Ewa-Leena påminner att om ni utser nya representanter till KBR så skicka nya
kontaktuppgifter ( mail adress)
§ 13 Avslutning - Mötet avslutades och mötesdeltagarna tackade för fikat som avnjutits under
mötets gång.
Justeras

_________________________________
Malvin Fröyset, mötesordf

___________________________________
Ewa-Leena Johansson, sekr

_________________________________
Gunilla Eliasson, justerare

