2008-02-21
TRANÅS KOMMUN
LANDSBYGDSRÅDET

Protokoll 10
Landsbygdrådets sammanträde
Sommenforum
Torsdagen 3 april 2008
Kl 09.30 – 11.30
Närvarande

Frånvarande

Eva Engström (c) Ordförande
Jan Holmbom, Tranås united
Ulf Andersson, LRF

Ingemar Karlsson, Adelövs framtidsgrupp

§1

Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Jan Holmbom

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Eva valdes till sekreterare

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom gemensamt och kunde därefter läggas till
handlingarna

§5

Enkätundersökning
Sista dagen för svar på enkäten var den 25 mars. SLU har nu tid på sig fram till
den 25 april att stansa in och sammanställa enkäterna.
SLU i Skara meddelar att ca 500 enkäter är inkomna + att 71 personer har svarat
via Internet.
En sammanställning av ekonomin håller på att göras kring enkäten. Faktura från
SLU kommer inte att komma förrän efter avslutat arbete.
Landsbygdsrådet beslutade
- Att förlägga nästa möte till den 5 maj. Sammanställningen från SLU skickas ut
till samtliga efter den 25/4 så att alla hinner läsa igenom sammanställningen och
bilda sig en uppfattning. På mötet den 5 maj gör vi en tolkning av resultatet.
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-

Att delta i arrangemanget ”Kosläppet” på Äpplaryd gård den 10 maj. I
samband med kosläppet gör vi en enklare pressinformation och presenterar
en kortversion av enkäten. Eva ringer Peter Bergman på Arla för att få
klartecken att de är med på arrangemanget. Eva kontaktar också Magnus
Hellstrand för att ev samordna annonser för kosläppet/enkäten och
Loppisarrangemanget/långlördag i Tranås centrum.

§6

En reflektion av Välfärdsbokslutet 2007 gjordes.

§7

Planerade verksamheter hänförs till nästa möte.

§8

Budget 2008-2009 hänförs till nästa möte.

§9

Under övriga frågor diskuterades frågan kring den förväntade ökningen av
besökare och turister i kommunen. Mindre småskaliga livsmedelstillverkare
skulle bidra med ökad produktion av lokalproducerade produkter vilket skulle
öka attraktiviteten för tillresande besökare. Landsbygdsrådet bevakar frågan tills
vidare.

§ 10

Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Tranås 2008-04-04
_______________________________
Handläggare

För Landsbygdsrådet

Justerare

__________________________
Eva Engström
Ordförande/protokollförare

___________________________
Jan Holmbom
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