
PROTOKOLL 168 
 

Fört vid styrelsemöte Filsbäck intresseförening 
 

 

Tid 2014-08-31 kl. 18.00 

 

Plats Jenny Kron 

 

Närvarande Jenny Kron                 ordförande 

 Björn Jonsson  ledamot 

 Ingrid Hagelin  ledamot 

 Liselott Oldin  sekreterare 

 Monika Andersson Landsbygdsutvecklare Lidköping 

  

Distribueras Alla ovan 

 Ann-Louise Lindh suppleant 

 Maria Böröy  suppleant 

 Isak Futsum  suppleant 

 

 

1.    Öppnande 

Jenny Kron förklarade mötet öppnat.    

 

2. Val av mötessekreterare 

 Björn Jonsson valdes som sekreterare för mötet. 

 

3. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

4. Genomgång av föregående protokoll 

 Genomgång av föregående protokoll gjordes. 

 

5. Landsbygdsutveckling 

5.1 Monika Andersson var inbjuden till detta möte för att presentera vad hon som 
landsbygdsutvecklare gör. Information om handlingsplanen för 2015-2018 presenterades. 

 

5.2 Förslag och åtgärder som intresseföreningar har i Lidköpings kommun kan stödjas av en 
budget som landsbygdsutvecklaren förfogar över. Denna budget uppgår till 750 tsek varje år. 
Exempel på idéer finns i Handlingsplanen för utveckling av landsbygden. Monika kan besluta 



om belopp upp till 50 tsek, större belopp beslutas av kommunstyrelsen. 
 

5.3 Utöver ovanstående budget går det även ansöka om medel från EU-programmet Lider. 
Lidköpings kommun har framgångsrikt ansökt och erhållit 1,7 miljoner som gått till 
vandringsleder, cykelled (Kållandsö), marknader, tankstation (Tun) etc. 
 
Ansökningar om medel från Lider kan först starta under hösten 2015. 
 
För att erhålla medel skall ideellt arbete motsvara summan som erhålls. 
Beräkningsunderlaget grundar sig på 179 sek/h. Vid större ansökningar krävs projektledare 
som kan hyras in samt ekonom för ekonomisk redovisning. 
 
Monica Andersson kan kontaktas och vägleder intresseföreningar vid ansökningar såväl från 
lokal budget men även ur Lider. Claes Falgren är chef för Liderkontoret, möjlighet finns att 
bjuda Claes eller Monica till ytterligare styrelsemöten. 
 
Kontakt till Monika Andersson: 
 
E-mail: monica.andersson@lidkoping.se 
Tfn: 0510 – 77 12 83 
 

6. Rapporter 

 Inga rapporter. 

 

 

7.  Arbetspunkter 

 7.1 Motorstadion. Ta in rapporter om bullermätning från kommunen. Vad är nivåerna, vad görs 

för att detta ska efterlevas? Micael får i uppdrag att kolla detta till nästa möte. 

 

 7.2 Nya sträckningen av 44:an. Jenny har varit i kontakt med trafikverket som hänvisar alla som 

vill ha information till trafikverkets hemsida. 

  

 

8. Övriga frågor 

 Inga att behandla. 

 

9. Nästa möte 

 16 november kl 18.30 hos Jenny. 

 

 

10. Mötet avslutas 

 Ordförande avslutar mötet. 

 

 

mailto:monica.andersson@lidkoping.se


Vid protokollet 

 

 ________________________________ 

Björn Jonsson 

 

 

Justeras 

 

_________________________________                  ________________________________ 

Ingrid Hagelin    Liselott Oldin 


