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 Protokoll 
 
§ 1  Alla hälsades välkomna av tf ordförande Stefan Gustafsson  
 
§ 2  Till mötets sekreterare valdes Eva Engström 
 
§ 3 Till justerare valdes Leif Ahx 
 
§ 4  Dagordningen godkändes 

 
§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll. 

Inga synpunkter 
 
§ 6 Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god.  
 
§ 7 Julmarknaden 

Arbetsgruppen har haft sitt första planeringsmöte. Vi kommer 
som vanligt att vara vid Församlingshemmet och starta 
marknaden efter julmarknadsgudstjänsten. Marknadsdatum  
26 november tid 12–16.  

  
§ 8 Landsbygdsrådet 

Inget att rapportera 
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§ 9 Ryno Andersson och Thomas Gunnarsson representanter för 

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, 
www.ostravatterbranterna.se/  var med på mötet för att berätta om 
föreningen och dess verksamhet. Adelöv socken ingår ju som en 
del i Biosfärområdet.  
De informerade om olika möjligheter för oss i Adelöv att få hjälp 
med olika arrangemang samt marknadsföring av aktiviteter. 
Förslag som kom upp var bland annat Öppet hus bland företag i 
Adelöv, restaurera områden med nyckelbiotoper, skyltning av 
olika saker mm. Det finns ett 30-tal ambassadörer för 
Biosfärområdet och de skulle gärna se att det finns någon från 
Adelöv också. De vill också gärna få med någon från Adelöv i 
styrelsen eller i någon arbetsgrupp. Läs mer på deras hemsida och 
har du intresse så meddela oss det. Eva tar kontakt med Josefin 
Gustafsson som är koordinator för arbetet i biosvärområdet för att 
se om vi kan ta fram information som vi kan lägga på hemsidan 
www.adelov.se samt hitta former för att marknadsföra aktiviteter 
kopplat till Biosfärområdet, Biosvärområdet kan också 
marknadsföra våra aktiviteter exempelvis marknader och 
liknande. 

 
§ 10 Anna Winbladh Wiktorsson vill avsäga sig uppdraget som 

samordnare för Grannsamverkan. Vi söker nu en ny representant 
som kan ta över uppgiften. Alla funderar och lämnar förslag till 
Stig Petersson 

 
§ 11 Övriga frågor  

Stig Petersson har lämnat in en skrivelse till Tranås kommun 
angående den nedlagda busslinjen på norra vägen. 
Den 13 september bjöd vi in till en träff med representanter från 
alla föreningar, kyrkor och organisationer i Adelöv. Träffen hölls 
i Hult. Målet var att hitta former för att få en mer aktiv hemsida 
www.adelov.se. Vi har redan idag en hemsida med många 
besökare, ska intresset hålla i sig så måste sidan utvecklas och 
attrahera många olika målgrupper. Vi kom överens om att alla 
hjälps åt att bidra med aktiviteter och förser våra webbmasters 
Chatrine Schander Ljungquist chatrine@mavie.se och Göran 
Jonsson gojon@rudu.se med material. 

  
 

§ 12 Nästa möte i Adelövs Framtidsgrupp blir onsdagen 
den 2017-11-01.  
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Mötesanteckningar 2017-10-04 
     
                 
…………………………….  
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Tf Ordförande 
 
 
…………………………….    
Leif Ahx 
Justerare   
 
 
……………………………… 
Eva Engström 
Sekreterare 
 


