2009-02-23

Landsbygdsrådets sammanträde: Minnesanteckningar
Protokoll 17
Plats: Leader Sommenbygd
Tisdagen 10 februari 2009 kl 17.00

Närvarande

Adjungerad

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

Carin Wallin Leader Sommenbygd

Ej närvarande

Jan Holmbom, Tranås United

§1

Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Eva skriver dessa mötesanteckningar ur minnet, är något glömt så får vi
komplettera.

§2

Val av protokolljusterare

§3

Godkännande av dagordningen

§4

Föregående protokoll

§5

Nuläge angående Leader Sommenbygdprojekt Hållbara Tranås –
Hållbar landsbygd i Tranås kommun
Carin Wallin går in och jobbar med projektansökan och processen fram till ett nytt
beslut i LAG den 26/3 som privatperson. PO Johansson handlägger ärendet
officiellt på Leader.
Målsättning att komma upp med en modifierad ansökan den 26 mars, går det inte
så väntar vi till nästa ansökningsomgång.
Projektinriktningsstrategi just nu är att via de bildade arbetsgrupperna i Linderås,
Sommen, Adelöv och Gripenberg/Ådala samt tillsammans respektive byalag,
samhällsförening och Framtidsgrupp sammankalla till nya möten på respektive ort
för att där mer konkret analysera fram en långsiktig handlingsplan för respektive
ort. Vid dessa möten kommer också Leader att gå igenom hur man skriver en
ansökan för t ex en Leadercheck.
Visar det sig efter dessa möten att personer i arbetsgrupperna ser att det kommer
att bli mycket att göra och att det blir svårt för föreningarna/arbetsgrupperna att
hålla samman och driva framåt mot uppsatta mål, samt att man också ser att det
behövs externa medel för att täcka kostnader kan behovet av ett större långsiktigt
projekt med en anställd projektledare behövas.
Projektet skulle kunna byggas upp vartefter behoven framkommer på respektive
Sida 1 av 2

ort, t ex 25% projektledare i Sommen 25% i Adelöv osv…
Projektledaren kan vara en och samma person men tjänsten kan också delas upp
och bestå av flera personer.
Under denna period beslutades också att Kew Nordkvist inte ska vara med i
processen fram till ny ansökan.
Fortsättningsvis tar Carin ansvar för återträff i Sommen. Eva ansvarar för
Linderås, Ingemar för Adelöv och Ulf tar kontakt med Gripenberg/Ådala (Carin bor
i Gripenberg och kommer att vara med på byalagets årsmöte den 26/2)
Ulf Andersson föreslog att LRF kommungrupp skall bjuda förslagsvis KSAU +
några fler utvalda personer i kommunen på en rundresa bland landsbygdsföretag i
kommunen. Ulf ansvarar för detta.

§6

Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Tranås 2009-02-23
Minnesanteckningar
För Landsbygdsrådet

__________________________
Eva Engström
Ordförande/protokollförare
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