Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Före detta Ramboden
Tid:
Tisdagen den 1/2, 2011 kl. 19.00.
Närvarande:
Kjell Karlsson, Jan Ivarsson, C-M Johansson, Anette Petersson, Anders Langerud, Anita Haga,
Håkan Hallin, Maria Holmgren.

§ 1. Mötets öppnande
Styrelseledamoten Kjell Karlsson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Kjell Karlsson.
§. 3. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare valdes C-M Johansson.
§ 4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 5. Godkännande av föregående protokoll.
Föregående mötes protokoll genomlästes och godkändes.
§ 6. Rapporter från grupperna.
 Anita Haga rapporterade att hon skickat en skrivelse till kommunen där ortens äldreboende
beskrivits samt åtgärder för att förbättra detsamma föreslagits. Något svar har ännu ej erhållits.
 Håkan Hallin rapporterade från ett möte med kommundeltagare angående framtida bostadsbyggande i Borensberg . Någon ny översiktsplan är inte klar. Smideman Arkitekter
ska komma med en ny redovisning av sina planer under första halvåret, skulle varit klart
hösten 2010.
 Håkan rapporterade även från Bertils grupp att Trafiknämnden har redovisat vad som händer med Borensbergs bussförbindelser med Motala resp. Linköping när/om pendeltågen
börjar gå mellan Motala och Linköping.
 Jan Ivarsson rapporterade om Finja Betongs planer på en utbyggnad i Borensberg samt att
kommunen var ovetande om dessa. Han påpekade även att det råder brist på industritomter
på orten.
§ 7. Beslut om hyra av lokal.
Frågan bordlades.
§ 8. Beslut om övertagande av Valborgsfirande.
Frågan bordlades.
§ 9. Val av organisatör för Valborgsfirande.
Frågan bordlades.

§ 10. Beslut om tidningsutgivning.
Frågan bordlades.
§ 11. Beslut om dag för årsmöte.
Föreningens årsmöte bestämdes till tisdagen den 29 mars 2011 kl. 19.00. Lokal: Svanen.
§ 12. Motion till årsmöte ang. utökning av styrelsen med två ledamöter.
Frågan bordelades.
§ 13. Motion om gamla företagarföreningens, Borensbergs Turisttrafikförening, samgående
med Framtid Borensberg.
Frågan bordlades.
§. 14. Övriga frågor och förslag.
Inga nya frågor eller förslag togs upp.
§.15. Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 15/2 kl. 19.00.
§.16.
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Sekreterare
…………………
Carl-Magnus Johansson

Ordförande
…………………………….
Kjell Karlsson

