
    

Adelöv Framtidsgrupp  

 Protokoll 

§ 1  Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson  

§ 2  Till mötets sekreterare valdes Eva Engström 

§ 3 Till justerare valdes William Malm 

§ 4  Dagordningen godkändes 

§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll.  

§ 6 Årsmöte  
Vi fortsätter arbetet med att hitta ledamöter till valberedning.  
 

                                                         
PROTOKOLL 

2018 02 07

!

Datum 2018 02 08 

Tid 19.00

Plats Adelövs skola

Närvarande 

Förhinder 

Inbjudna 
gäster 

Eva Engström  
Stig Petersson  
Uno Ljungberg 
Leif Ahx 
Chatrine Schander 
Ljungquist 
Lisbeth Klint 
Gunilla Jansson  
William Malm 
Stefan Gustafson 
Helena Karlsson 

Kristina Karlsson 
Inga-Lill Andersson 

eva.engstrom@lrf.se 
ampetersson@yahoo.se 
uno.ljungberg@outlook.com 
leifahx@hotmail.com 
chatrine@mavie.se 
lisbetklint@hotmail.com  
gunilla.jansson44@gmail.com 
malmen860@live.se 
ballarp.gustafson@outlook.com 
helena_torrarp@hotmail.com 

gladlattan@gmail.com 
ingalillandersson60@gmail.com   
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Styrelsen fick på årsmötet 2017 i uppdrag att se över föreningens 
stadgar § 5 och § 16 med koppling till föreningens medlemsavgift 
och medlemmarnas rösträtt. Styrelsen tar fram ett nytt 
stadgeförslag som är mer anpassat efter nuvarande verksamhet i 
Framtidsgruppen.  
Styrelsen konstaterar att Framtidsgruppen inte har någon aktuell 
medlemslista, och få betalande medlemmar (en medlem kan 
också kan vara en förening i socknen). Styrelsen konstaterar att 
det är viktigt att Adelövsborna gör ett aktivt val genom att välja 
att vara medlemmar och på så sätt stötta utvecklingsarbetet i 
bygden.  
Styrelsen beslutade att  
- För att underlätta för sockenbor i Adelöv att aktivt bli 
medlemmar i Framtidsgruppen ska vi skicka med inbetalningskort 
till alla hushåll i samband med kallelsen till årsmötet 2018. 
Information på kallelsen ska också visa på möjligheten att betala 
avgiften via Swish. Samma information ska också finnas på 
www.adelov.se. 

 Eva tar fram ett förslag på inbjudan till årsmötet och en text som 
kan läggas ut på hemsidan.  
I och med detta anser styrelsen att   
- Stadgarna kan behållas som dom är.  
 
Lisbeth ansvarar för fikat.   

§ 7 Ny samordnare för Grannsamverkan är Martina Karlsson, 
Duvebo. Mer information om verksamheten kommer under våren. 

§ 8 Landsbygdsrådet 
Information från samhällsföreningarna i Linderås (byggnation av 
förskolan har påbörjats) och Gripenberg (ingen förändring då det 
gäller vägar och järnvägsövergång i samhället).  
Landsbygdsrådet ska göra en skrivelse till kommunen och påtala 
vikten av en levande landsbygd.  
  

§ 9 Övriga frågor  
Stefan Gustafsson påpekar att julgransbelysningen till stora 
granen i Adelöv är dålig. Vi kom överens om att vi ska göra en 
förfrågan till kommunen om hjälp med en ny, precis som Duvebo 
har fått hjälp med sin belysning. 

  
Vi har fått besked om att Adelöv blir ett eget valdistrikt i år också.  

http://www.adelov.se
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 Styrelsen beslutade att styrelsemedlem med respektive ska bli 
bjudna på revybesöket och efterföljande smörgåstårta. 

  
  Stig ansvarar för att bjuda in Jimmy Karlsson, planerare på 

kommunen till nästa styrelsemöte för att diskutera LiS-rapporten 
och andra utvecklingsmöjligheter för Adelöv.  
Eva och Stefan ansvarar för att tillsammans med markägare i 
Adelöv kartlägga vilka tänkbara tomter det finns som på sikt kan 
säljas eller arrenderas för byggnation av bostäder.  
 

  

§ 10 Nästa möte i Adelövs Framtidsgrupp blir onsdagen  
den 2018-03-07 William ansvarar för fikat 

Mötesanteckningar 2018-02- 07   

                 
…………………………….  …………………………….  
Stig Petersson  William Malm 
Ordförande   Justerare 

   

……………………………… 
Eva Engström 
Sekreterare  


