Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 1 november 2018
Ordförande: Stig Olsson
Sekreterare: Bertil Sköldh
Övriga Medverkande: Torsten Torstensson, Bo Olsson, Karin Cederberg,
Bernt-Johan Lindberg, Östen Ramneskär, Anders Olsson-Grytfors.

Protokoll
§ 27

Mötets öppnande: Ordförande hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 28

Val av justeringsman: Till justerare valdes Anders Olsson-Grytfors.

§ 29

Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.

§ 30

Föregående mötes protokoll: Föregående protokoll godkändes.

§ 31

In- och utgående skrivelser: Finns inga.

§ 32

Rapporter:
a) Samrådssvar: Torsten Torstensson informerade om att
samrådssvar är inlämnat för Resteröd-Strand 2:6, Resteröd Hog
och
VA-Plan för Uddevalla Kommun.
b) Möte Smedberg: Ordf. informerade från ordförandeträffen.
Styrelseledamot LRF Katarina Johnsson och företagsutvecklare
Birgit Jönsson medverkade.
Karin Cederberg representerade Ljungskile Forshälla och Östen
Ramneskär Bokenäs lokalavdelning.

c) Ev sammanslagning avdelningar: Ordf. informerade om att
sammanslagning av avdelningarna Lane-Ryr Bäve och Ljungskile
Forshälla är planerat att ske den 29 november.

§ 33

Kommungruppsträff Tanumshede 19 november: Träffen kommer
att hållas hos Hans-Ola Olsson Övre Säm i Tanumshede. Mötet
beslutade att Karin Cederberg o Anders Grytfors-Olsson
representerar U-a kommungrupp.

§ 34

Räddningstjänsten: Torsten undersöker om räddningschefen Bernt
Eriksson kan komma till vårt årsmöte.

§ 35

Väg 161: Mötet beslutade att man vidhåller tidigare inlämnat svar
och att man i möjligaste mån skall bevara åkermarken.

§ 36

Årsmöte 2019: Torsten Torstensson får i uppdrag att planera inför
årsmöte.

§ 37

Remiss sommartid/vintertid: Efter diskussion blev beslutet 6-2 för
sommartid.

§ 38

Klimat och miljöseminarie med Länsförsäkringar: Torsten
undersöker förutsättningarna att vi kan hålla ett sådant
miljöseminarie i vårt område.

§ 39

Aktiviteter: Bernt-Johan Lindberg kom med ett förslag om att göra
ett studiebesök på Luna Café Tapasrestaurang & vinodling. Alla på
mötet var positiva och Bernt-Johan fick i uppdrag att ta fram ett
mer konkret förslag.

§ 40

Övriga ärenden: Bent-Johan Lindberg tog upp en fråga som
Jordbruksverket håller på och utreder om att hästar inte får stå
bundna i spilta. Mötet beslutade att Karin o Anders tar med sig den
frågan till kommungruppsträffen den 19 november i Tanumshede
där även Länsstyrelsen medverkar.
Karin Cederberg tyckte att man skulle föreslå de personer som
samordnade insatserna vid den svåra skogsbranden utanför
Uddevalla i somras LRF hedersutmärkelse ”Gröna Hjärtat”. Mötet
tyckte det var ett bra förslag men att hänskjuta förslaget till de
lokalföreningar som tilltänkta personerna tillhör.

§ 41

Nästa möte: 2018-11-17

§ 42

Mötets avslutande: Ordförande tackade alla närvarande och
förklarade mötet avslutat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordförande: Stig Olsson

Justerare: Anders Olsson-Grytfors

Sekreterare: Bertil Sköldh

