Årsmötesprotokoll 2014
Ale kommungrupp
Protokoll
Kommungruppens Årsmöte onsdag 22 januari 2014
Grönnäs Kök o Bar
35 närvarande
§1
Mötet öppnas av ordförande Bengt Borgström, som hälsar kvällens gäster Eleonor Marcusson, Peter Tagesson
och Ale kommuns näringslivschef Jannike Åhlgren välkomna.
Eleonor Marcusson talar om förslaget till Vattenskyddsområde för Göta Älv, Peter talar om LRF´s
regionstyrelsearbete och Jannike om sin verksamhet för näringslivet i Ale
1a/ Till ordförande för kvällens möte väljs Jan-Åke Persson
1b/ till sekreterare och presssreferent väljs Åke Niklasson
1c/ till justeringsperson väljs Bethine Levin
§2
Beslutar vänta med att fastställa röstlängd tills behovet uppstår.
§3
Kallelse och föredragningslista godkändes
§4
a/ Bengt Borgström föredrog verksamhetsberättelsen, ur vilken kan nämnas deltagande i utbildning för nya
förtroendevalda, deltagande i arbetet med projektet "säkra ridvägar i Ale", möte om kommande
Vattenskyddsområdet Göta älv, samt fortsatt påverkan på kommunen angående byggnation på Landsbygden,
samt om framkomligheten på nya lokalvägar igenom samhällena, just nu speciellt Älvängen
b/ Inga övriga rapporter förekom
§5
Bestämmande av antal och val av styrelseledamöter i Kommungruppen
A/ Beslutar att styrelsen ska bestå av sex ledamöter
B/ Beslutar omvälja Bengt Borgström, Bo Carlsson, Magnus Hansson, Jan-Åke Bernsten, Bethine Levin samt
Kenneth Olsson
C/ Beslutar att omvälja Bengt Borgström till ordförande
D/ Beslutar att till fullmäktige till regionstämman välja Bo Carlsson, Bengt Borgström och Bethine Levin. Samt till
ersättare i turordning välja Magnus Hansson, Maria Eliasson och Jan-Åke Bernsten
E/ Till vattenvårdsansvariga valdes Bo Carlsson och Jan-Åke Bernsten
§6
Inga motioner eller skrivelser har inkommit
§7
Kommungruppens verksamhetsplan för 2014 består i fortsatt arbete med VSO Göta älv, Säkra Ridvägar,
Markanvändningen i den nya ÖP som kommunen håller på att arbeta fram, samt med den nya 400 kv ledning
som Svenska Kraftnät vill dra genom kommunen. Dessutom fortsatt dialog med kommunen om framkomlighet på
lokalvägar, spec genom samhällena vid timglas och busshållplatser.

Vidare vill man jobba med kommunal upphandling, Viltstängsel och standarden på allmänna vägnätet, samt
eftersom det är valår, trycka extra på Näringspolitiken. Aktuellt just nu är dessutom en remiss från Länsstyrelsen
om ändrade områden med Riksintresse för Friluftslivet.
§8
Inget noterades under övriga frågor
§9
Ordförande avslutar mötet
Åke Niklasson, Sekreterare
Jan-Åke Bernsten, ordförande
Bethine Levin, justeringsperson

