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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte den 2 mai 2017.

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehäll, Kjell Augustsson, Nils Olof Fries,

Tomas Gunnarsson och Kirsten Ekström

Frånvarande: Mattias Wetter, Gunilla Everland Rylner och Linda Adolfsson

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Mie Lagehäll

§3. Anmälan om tillkommande frågor
Mie Lagehälltog upp frågan om adressändring i kontakt med Skattemyndigheten

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

§5. Föregående mötesprotokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna

§6. Ordförande har ordet
Msingsörådet var inbjuden av Vättemvårdsförbundet att delta i en

inspirations-föreläsning som Länsstyrelsens arrangerade, "Natur iförändring". Kirsten

Ekström deltog från Visingsönådet.

Man kan söka information om detta på Länsstyrelsens hemsida, sök på Naturforum.

Den nya vägen i Gränna är ett aktuellt ämne. Kommundelsrådet Gränna-Visingsö har

begärt ett yttrande om hur Msingsörådet ser på den nya vägen. Svar har skickats och

kommer finnas att läsa på Visingsörådets hemsida.

Medborgardialog. Parlamentariska kommift6n inom Jönköpings kommun vill

utvärdera hur kommunfullmäktiges medborgardialog har fungerat. Parlamentariska

kommift6n önskar remissvar från Msingsörådet på hur dialogen fungerar mellan

kommunen, politiker å ena sidan och byalag, föreningar, organisationer och



medborgare å andra sidan. Msingsörådet bjöd in föreningar och byalag till samtal

den 24 april. Svaret ska vara inskickat den 15 maj och kommer läggas som bilaga på

Visingsörådets hemsida.

Vätternvårdsförbundets årstämma äger rum den 10 maj iAskersund. Kirsten Ekström

kommer delta.

§7. Rapporter från arbetsgru pper (verksamhetspta nen )
Verksamhetsplanen gicks genom och Visingsörådet beslutade att följa den.

§8. Kassarapport samt budgetuppföljning
Saldo i kassan per idag är 5891,39 kr. lnväntar bidrag från kommunen på 10000:-

och Vätternvårdsförbundet på 5000:-.

§9. Tillkommande frågor
Mie Lagehäll, kassör, önskade en adressändring gällande utskick från

Skattemyndigheten. ldag skickas post till Bengt Ottosson, tidigare ordföranden i

Visingsörådet. Mie önskade en ändring så att posten kommer till henne.

Visingsörådet beslutade att godkänna denna ändring.

§10. Nästa möte är den 13 juni.

§ 11 Mötet avslutades av Bengt

Vid protokollet
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