2008-02-21
TRANÅS KOMMUN
LANDSBYGDSRÅDET

Protokoll 9
Landsbygdrådets sammanträde
Telefonmöte
Torsdagen 21 februari 2008
Kl 08.00 – 09.15
Närvarande

Frånvarande

Eva Engström (c) Ordförande
Jan Holmbom, Tranås united
Ingemar Karlsson, Adelövs framtidsgrupp
Ulf Andersson, LRF

Christina Landoff, Handläggare

§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.
Eva valdes till sekreterare

§4

Föregående protokoll
Hänförs till nästa möte

§5

Enkätundersökning
Ekonomin kring enkäten diskuterades.
Det finns möjlighet att få enkäten kuverterad av ett innebandylag i Jönköping.
De behöver sponsorhjälp med 2 000 kr till en turnering de ska spela i Skövde.
Logistiken då det gäller att få enkäten klar och utskickad till hushållen är klar.
Tidsplanen bedöms kunna hållas och ingen ändring behöver göras ang
presskonferens.
Beslut togs att
- Ekonomiska medel finns tillgängliga för att täcka kostnaderna för enkäten
- Innebandylaget kuverterar enkäten
- Eva ansvarar för logistiken
- Presskonferens hålls tisdagen den 26 februari i Äpplaryd kl 9.30, Eva skriver
pressinbjudan.
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Tidsplan
V 4 och 5, den 21 januari – 1 februari
sammanställs enkäten av Landsbygdsrådet, försättsblad och svarstalong skrivs
V 6, den 4 februari
skickas underlaget till SLU
V 7 och 8, den 11 februari – 22 februari
förberedes för utskick och enkäterna packas i kuvert.
V 9, den 25 februari
skickas enkäten ut till 2 300 hushåll, 10 dagar åter till SLU
Presskonferens Äpplaryd den 26 februari
V 12, den 17 mars
börjar svaren komma in
V 12 -14, den 17 mars – 4 april
sammanställer SLU svaren
Kosläpp och pressonferens i mitten av maj -

§6

Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade telefonmötet avslutat.

Tranås 2008-02-21

_______________________________
Handläggare

För Landsbygdsrådet

Justerare

__________________________
Eva Engström
Ordförande/protokollförare

___________________________
Ingemar Karlsson
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