2008-10-22
TRANÅS KOMMUN
LANDSBYGDSRÅDET

Protokoll 14
Landsbygdsrådets sammanträde
Stadshuset Tranan 1
Tisdagen 21 oktober 2008 kl 13.00-15.00
Närvarande

Frånvarande

Eva Engström (c) Ordförande
Ingemar Karlsson, Adelövs Framtidsgrupp
Ulf Andersson, LRF
Adjungerad
Peo Johansson, Leader Sommenbygd

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.
Eva valdes till sekreterare

§4

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokollen genomlästes och godkändes

§5

Planering av tre mötesdagar under hösten
Mötesdagar Tre möten: start kl 19.00
5/11 Sommen
19/11 Linderås
26/11 Adelöv
Fika serveras i halvtid – Peo hör efter om Leader S kan bidra med lite medel.
Beräknat slut ca 21.30
Träffarna inleds med korta informationer från

Landsbygdsrådet – enkäten – landsbygdsutveckling – till viss del projektet som
vi söker.
Tranås United – Landsbygdsutveckling ur Jans perspektiv (om du tycker att det
är OK Jan)
Leader Sommenbygd – Peo Johansson, Vad kan Leader bidra med när det gäller
landsbygdsutveckling.
19.30 Uppdelning i grupper/eller en gemensam genomgång av möjligheter som
man sen jobbar vidare med i grupper – Peo tar fram förslag på frågor som
grupperna får jobba med. Inriktning – vad kan utvecklas i respektive bygd, vilka
är bygdens unika förutsättningar – vilka samarbetspartners kan man se som kan
stärka utvecklingsarbetet osv osv… finns det några hot – och vad kan man i så
fall göra i förebyggande syfte…..
FIKA under tiden som man jobbar
Genomgång och några temaområden lokaliseras. (här diskuterade vi om vi
skulle nämna de tre områden som lokaliserats via enkäten och Adelövs- arbetet:
Företagsutveckling, fler boende på landsbygden och minskad klimatpåverkan, så
att grupperna har något att börja med)
Finns det vid kvällens slut tydliga temaområden försöker vi redan nu få de
deltagande att ansluta till grupper som sen på kallelse kan återträffas och påbörja
”vad det nu är man vill göra”.
Förslag på platser: Linderås - Församlingshemmet, Adelöv – skolan, Sommen –
Folkets Hus. Kew Nordkvist får i uppdrag att boka lokaler och fika.
Eva tar fram ett förslag till inbjudan, bör vara klar senast måndagen den 27/10.
Kew får också i uppdrag att maila och sprida inbjudan till samtliga föreningar
och organisationer som kan tänkas vara berörda.
Annonsering sker via Tranås Tidning: Större annons annonsbladet 29/10 +
tidningen den 1/11. Blänkare i Annonsbladet 15/11 och den 22/11.

§6

Information kring projektskrivning
Ett projektförslag är inlämnat i sista minuten, beslut har tagits i KS där Tranås
kommun ställer sig positiva till att vara projektägare.
Det görs nu en del kompletteringar till ansökan och en slutlig ansökan lämnas in
senast onsdagen den 29 oktober.

§9

Nästa möte/telefonmöte bokas via mailen förslagsvis vecka 46/47 då har vi haft
mötet den 5/11 och kan göra en utvärdering av hur det gått.

§ 10

Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Tranås 2008-10-22

För Landsbygdsrådet

Justerare

__________________________
Eva Engström

___________________________
Ingemar Karlsson

Ordförande/protokollförare

