2009-03-31

Landsbygdsrådets sammanträde: Minnesanteckningar
Protokoll 18
Plats: Tranås United
Tisdagen 31 mars 2009 kl 13.00-15.00

Närvarande
Eva Engström (c) Ordförande
Ingemar Karlsson, Adelövs Framtidsgrupp
Ulf Andersson, LRF
Jan Holmbom, Tranås United

§1

Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Ingemar Karlsson

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§4

Vad händer med de olika råden under HUT? Hur ser det ut för
Landsbygdsrådets vara eller inte vara?
Ingemar Karlsson ordf i HUT informerade om de olika råden under HUT och
deras verksamhet. Många av råden har inga handläggare och på grund av detta
blir det mindre aktivitet i dessa råd. Beslut har också tagits om att Jimmy Karlsson
inte ska vara handläggare för HUT.
Landsbygdsrådet analyserade sin situation och anser att det finns ett behov av att
någon driver landsbygdsfrågor nu och i framtiden.
Landsbygdsrådet har och har haft många aktiviteter och i nuläget driver rådet ett
omfattande mobiliseringsarbete där ett drygt 100-tal landsbygdsboende aktiverar
sig inom olika intresseområden.
Just nu är arbetet med Leader Sommenbygdsprojektet prioriterat och
målsättningen är att starta upp projektet med en heltidsanställd projektledare som
kan driva framtidsfrågor på landsbygden tillsammans med de bildade
arbetsgrupperna.
Ökad kommunikation mellan stad och landsbygd
Landsbygdsrådet vill jobba med en målsättning att kommunen snabbt ska kunna
hantera olika frågeställningar från kommuninvånare.
Frågor som rör landsbygdsfrågor hanteras i Landsbygdsrådet och rådet kallar
berörda nämnder, politiker eller tjänstemän som kan svara eller ta ansvar för de
frågor som ställs.
Målet är också att vi ska hitta representanter från de mindre tätorterna som kan
representera sin bygd.
Landsbygdsrådet anser att vi är en lagom grupp som vi är nu. Två gånger om året
kan man kalla de valda representanterna så att alla får träffas och
utbytaerfarenheter.
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§5

Nuläge angående Leader Sommenbygdprojekt Hållbara Tranås –
Hållbar landsbygd i Tranås kommun
Landsbygdsrådet träffar Leader Sommenbygd och inbjudna företrädare för de
mindre tätorterna i kommunen tisdagen den 28 april för att skissa projektunderlag.
Träffar arrangeras kontinuerligt för att konkretisera mål och handlingsplan i de
olika grupperna.

§6

Eva informerade om kommande träffar i Sommen den 1/4 och Gripenberg 14/4

§7

Handlingsplan 2009
Färdigställa ansökan till Leader Sommenbygd.
Jobba med en plan för ökad kommunikation mellan stad och landsbygd.
Planera en rundresa/studiebesök med politiker och tjänstemän till
landsbygdsföretag till den 23 september tid 9.00-16.00. Eva skriver ett förslag till
inbjudan. Hela KS inbjuds.
Aktiviteter kring kosläpp i Äpplaryd den 9 maj. Höra med arbetsgrupper om de vill
vara med. Estetlinjen gör ansiktsmålningar? Eller någon barn och ungdomsgrupp?

§8

Föregående protokoll
Genomgång på nästa möte

§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 10

Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Tranås 2009-03-31
Minnesanteckningar
För Landsbygdsrådet

__________________________
Eva Engström

__________________________
Ingemar Karlsson

Ordförande/protokollförare

Justerare
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