2008-10-20
TRANÅS KOMMUN
LANDSBYGDSRÅDET

Protokoll 13
Landsbygdsrådets sammanträde
Telefonmöte
Fredagen 3 oktober 2008
Kl 07.30-9.00
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 Ulf Andersson

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Eva valdes till sekreterare

§4

Föregående protokoll
Genomgång av de föregående mötesprotokollen

§5

Eva informerade om mötet i KS då HUT-gruppen var inbjuden med de olika
respektive råden. Eva redogjorde för de intentioner Landsbygdsrådet har då det
gäller att söka projektmedel för att utveckla aktiviteter inom de intresseområden
som framkom i enkäten. Eva gjorde också en presentation av budgetförslaget.

§6

Adelövs Framtidsgrupp har skissat på ett lokalt projekt för att utveckla
idéområden i Adelöv för att stärka tillväxten inom företagandet, öka inflyttning
och minska miljöpåverkan. Frågan ställs om man skulle kunna göra ett större
projekt med liknande inriktning över hela landsbygden i Tranås kommun.
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Samordningseffekterna skulle kunna innebära att det blir lättare att få igenom en
projektansökan samt att Landsbygdsrådets intentioner ligger så nära de
idéområden som finns i Adelöv att en marknadsföring över hela kommunen
skulle kunna innebära att liknande arbetsgrupper kan komma igång i hela
kommunen. Får vi en godkännd ansökan beviljad i år
Landsbygdsrådet beslutade att göra en ansökan som täcker landsbygden i hela
Tranås kommun.

§7

Planering för hösten 2008.
Tre möten:
5/11 Sommen
19/11 Linderås
26/11 Adelöv
Med på dessa träffar vill Peo Johansson, Leader Sommenbygd vara. Nästa möte
koncentreras till att forma dessa möten.

§8

Marknadsföring av Landsbygdsrådet
Jan berättar att Tranås kommuns nya hemsida beräknas bli klart till den 17
november. Information kan redan nu förmedlas till Johanna Lind 0140-687 93.
Jan berättar också att samarbete sökes med turistbyråer och turistföretagare i
Aneby, Boxholm, Ydre och Kinda.

§9

Nästa möte bokas till den 22/10 kl 09.00

§ 10

Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Tranås 2008-08-28

För Landsbygdsrådet

Justerare

__________________________
Eva Engström
Ordförande/protokollförare

___________________________
Ulf Andersson
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