2009-02-03

Landsbygdsrådets sammanträde: Minnesanteckningar
Protokoll 16
Telefonmöte
Tisdagen 3 februari 2009 kl 07.30-08.15

Närvarande
Eva Engström (c) Ordförande
Ingemar Karlsson, Adelövs Framtidsgrupp
Ulf Andersson, LRF

Ej närvarande

Jan Holmbom, Tranås United

§1

Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Val av protokolljusterare

§3

Godkännande av dagordningen

§4

Föregående protokoll

§5

Nuläge angående Leader Sommenbygdprojekt Hållbara Tranås –
Hållbar landsbygd i Tranås kommun
I torsdags den 29 januari var projektet uppe till beslut vid LAG möte för Leader
Sommenbygd. Eva Engström och Kew Nordkvist var där för att presentera
projektet samt redovisa resultatet av de två Leadercheckarna.
Tyvärr lyckade inte LAG komma till beslut efter kvällens diskussioner. Majoriteten
var för ett positivt beslut men några röster hävdade motsatsen.
Carin Wallin, Leader Sommenbygd har föreslagit att hon deltar på
Landsbygdsrådets nästa möte. Eftersom projektet inte har fått ett avslag kommer
det att tas upp igen på nästa beslutsmöte den 26 mars. Frågan är om vi kan göra
några förändringar som möter en större acceptans hos samtliga beslutsmässiga.
På Leaderkontoret är dom av den uppfattningen att projektet är utmärkt som det är
även om man kan förstå de synpunkter som framkom.
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§6

Till dessa minnesanteckningar bifogas den textmässiga redovisningen för de två
Leadercheckarna. Jag bifogar dem i separata mail eftersom filerna är ganska
stora. Får ni problem att lyfta upp dem klicka bara upp mailen där det står text.

§7

Vi har en tid på KS kl 14.45 den 10 februari. Egentligen var det tänkt att beslut om
projektet skulle tas denna dag, om det fortfarande är aktuellt att ha kvar tiden så
får vi göra en dragning om själva projektidén och lite allmän information om
landsbygden och dess potensialer.

§8

Förslag nästa träff i Landsbygdsrådet blev den 10 februari kl 17.00. Carin har
bekräftat att hon är ledig då och att vi kan vara på Leaderkontoret.

§9

Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Tranås 2009-02-03

Minnesanteckningar
För Landsbygdsrådet

__________________________
Eva Engström
Ordförande/protokollförare
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