
HÄLLEFORSNÄS BYGDERÅD 

Styrelsemöte den 17/12-2018 klockan 18.15 på Fröken Larssons Café, Hälleforsnäs

Protokoll

1. Marina Karlsson hälsade alla i styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.

Innan ordinarie styrelsemöte tog vid välkomnade vi Åse Claesson från Leader of 
Södermanland. 

Åse informerad oss om Pilotprojektet ”’Service i samverkan” (vv se bifogad bilaga)
Vi har möjlighet att vara deltagare i landsbygdsprojekt helt utan kostnad.
”För att en plats ska ge livskvalitet till kommande generationer behövs nytänkande och 
hållbar utveckling. Leader Södermanland stödjer samarbeten mellan företag och föreningar 
som ger fler arbetstillfällen och ökar landsbygdens attraktionskraft ytterligare.” 
Finansiella medel finns att söka. 37mkr är avsatta för perioden 2014-2020, varav vår region 
är berättigade till att dela på 5%. Vi ingår i en region som omfattar 8 kommuner; Vingåker, 
Flen, Strömsholm, Eskilstuna, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn, Kungsör. Det måste vara ett 
område som hänger ihop.

Projektet ”Service och liv på landet” erbjuder företagsstöd från 100tkr-2mkr.

Det går att få hjälp att anordna 2-3 bygdeträffar. Utgångspunkt är en enkät som delas ut till 
alla hushåll i hela bygden. Projektet ska utmynna i en handlingsplan/utvecklingsplan.

Projektet erbjuder bl a att genom Länsstyrelsen utveckla kulturmiljöer, arvsfpnden erbjuder 
medel för projekt där ungdomar är involverade, för att upprätta ett företas/föreningshus 
erbjuds investeringsstöd för byggnader, idrottföreningen kan upprätta ex ett utegym som 
inte enbart gagnar idrottföreningen. Möjligheterna är många om idéerna finns.

Det går att utveckla ortens servicepunkt både när det gäller kommersiell och offentlig 
service.

Önskar vi komma igång med hjälp av en Inspiratör kan vi ansöka om max 15tkr.

Närvarande ledamöter är eniga om att det är ett intressant projekt som passar in i vårt mer 
aktiva arbete att få Hälleforsnäs att blomstra.

Närvarande ledamöter var eniga och såg detta som ett intressant komplement som passar 
väl in i vårt mer aktiva arbete att få Hälleforsnäs att blomstra. Nu när kontakten är tagen ska 
vi givetvis använda oss av de möjligheter som finns att samarbeta med Leader of 
Södermanland.

Vi tackar Åse för att vi får ta del av det här projektet och vi säger på återseende i januari 
2019!



2. Närvarande: Ann-Louise Alm, Thomas Högberg, Marina Karlsson, Bo Nilsson, Stig Nygren, 
Dan K Östberg

3. Ordförande: Marina Karlsson
4. Sekreterare: Marina Karlsson
5. Justerare: Ann-Louise Alm och Bo Nilsson
6. Dagordningen godkändes
7. Genomgång av mötesprotokoll från den 3 december godkändes
8. Rapporter och skrivelser
a) Korrespondens i kontakt med kommunen

Ingen ny korrespondens att redovisa vid detta möte.
b) Brev/förslag från allmänheten

Inga nya förslag brev har inkommit.
9. Administrativa ärende

Öppna ärenden;
a) Föreningsregister

Hurra! Nu är vi en registrerad förening. Dan visade upp registreringsbeviset som inkommit 
från Skatteverket. 
Nu återstår endast blankett 2501 som avser ansökan att befrias från att deklarera under en 
5-årsperiod. För att vara berättigade till detta ska vi komplettera ansökan med 
interimstyrelsens årsbokslut samt protokoll från årsmöte och bildandemöte.
Marina tar ny kontakt med Cilla och återkommer till Dan som ska registrera ansökan via 
Skatteverkets hemsida.

b) Hemsidan
Marlene och Malin Kennergård ska träffas i januari för att arbeta fram en hemsida som kan 
börja användas snarast i januari. Marlene har tittat på olika lösningar angående val av 
webbhotell samt kostnader vilka hon stämmer av med Dan. Då vi inte har någon inkomst i 
dagsläget och inte heller vet hur många betalande medlemmar vi kommer att kunna redovisa 
bör vi tänka på att inte ha alltför höga utgifter då vi är överens om att till en början betala det 
ur egen ficka.
Vi ser fram emot att höra hur arbetet fortskrider vid mötet den 9 januari.

10. Verksamhet/Aktiviteter
Kvällens möte inbjöd till gemensamt samtal kring dessa två ämnen;

a) Grupp 1) Medlemsmöte 13 januari 2018
Nytt datum är satt till den 27 januari 2019, klockan 14.00-17.00. Möteslokal är bokad på 
Edströmsvallen och Ola har bekräftat den är kostnadsfri.
Marina har tagit fram ett förslag till anslag vilket godkändes av samtliga närvarande 
ledamöter med följande tillägg; mobilnummer till Marina för anmälan, logotype.
Marina tar kontakt med Mickes reklam för att höra om han kan vara behjälplig och eventuellt 
sponsra med utskrifter.             

b) Grupp 2) Ramar kring arbete i arbetsgrupper
Gruppen är eniga och vi återkommer den 9 december till att sammanställa en checklista för 
blivande arbetsgrupper. Arbetsgrupperna bör ha tydliga mål, arbetsgrupperna bör utse 
kontaktperson för redovisning gentemot styrelsen o dyl.



11. Övriga frågor
a) Återkoppling till samtalet med Hälleforsnäs Gymnastikförening

Stig Nygren kom med det glädjande beskedet att HIF och HGF slår sig samman och de väntas 
även ta kontakt med övriga föreningar på orten. Ett klokt beslut och vi ser fram emot att 
även se föreningslivet i Hälleforsnäs blomstra. Lycka till!

b) Nattvandring
Det har kommit till vår kännedom att det har varit ett möte i Hälleforsnäs med anledning av 
att bilda en grupp Nattvandrare. Ett bra initiativ, men ingen i styrelsen hade vetskap om 
mötesdag/tidpunkt innan. Kan vi vara behjälpliga till att nå ut till allmänheten samt att göra 
en gemensam aktivitet? 
Marina har tagit kontakt med ansvarig för Hälleforsnäs nattvandrare. 
Är inbjuden den 9 januari då hon kommer att hålla en kort presentation om sig och 
föreningen Nattvandrarna. Inbjudan gällde även till vårt medlemsmöte den 27 januari. 
Medlemsmötet kan hon dessvärre inte närvara vid.

c) Spontana idéer från styrelsen att återkomma till;
Årligen återkommande matmarknad

12. Nästa styrelsemöte 
Måndag den 9 januari klockan 18.15. Ordinarie mötestid är satt till 1h, men då vi har ett 
besök på dagordningen samt att vi ska arbeta fram medlemsmötet föreslår jag att vi 
förlänger mötet med 1h.
Monika finns på plats på caféet och vi har möjlighet att köpa kaffe/te redan från klockan 
18.00.

13. Mötet avslutas
Mötet avslutades med önskan om en God Jul & Gott Nytt Bygdeår!

…………………………………

Vid protokollet                         

Marina Karlsson

………………………………………… …………………………………………

Justeras     

Ann-Louise Alm Bo Nilsson


