2008-11-25
TRANÅS KOMMUN
LANDSBYGDSRÅDET

Protokoll 15
Landsbygdsrådets sammanträde
Telefonmöte
Onsdagen 12 november 2008 kl 07.30-08.30
Närvarande

Adjungerad

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

Peo Johansson Leader Sommenbygd
Kew Nordkvist, Hållbar landsbygd i Tranås
kommun

§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

Nuläge angående Leader Sommenbygdprojekt Hållbara Tranås –
Hållbar landsbygd i Tranås kommun
En projektansökan som sträcker sig över 13 månader är inlämnad till Leader
Sommenbygd. Leaderkontoret vill att vi gör en förstudie i form av två stycken
Leadercheckar för att konstatera att det finns ett underlag för utvecklingsarbete i
Linderås/Gripenberg samt i Sommen. Checkarna är beviljade 30 000 kr x 2 och
Kew Nordkvist är anställd 50% för att driva processen framåt och genomföra
förstudien. Det större projektet beräknas starta 1 februari.

§6

Information om träffen i Sommen den 5/11
Det var inte så många som dök upp på träffen men de som var där hade en hel
del att diskutera. En lista på aktiviteter sammanställdes och en planering av
ytterligare träffar gjordes.

§9

Inför träffen i Adelöv den 26/11
Vi kan genomföra träffen på liknande sätt som de tidigare träffarna förutom att
vi inte behöver lägga så mycket tid på att inventera idéer. Istället kommer
representanter från de olika arbetsgrupperna att vara där och redovisa vilka
aktiviteter som bedrivs i grupperna, vad som har genomförts och vad som
planeras.

§ 10

Information från träffarna
En sammanställning görs för varje träff och en handlingsplan för varje ort.

§ 11

Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Tranås 2008-11-25

För Landsbygdsrådet

Justerare

__________________________
Eva Engström

___________________________
Ingemar Karlsson

Ordförande/protokollförare

