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Adelöv Framtidsgrupp
Datum

2018 09 04

Tid

19.00

Plats

Adelövs skola

Närvarande

Stig Petersson
Uno Ljungberg
Leif Ahx
Anne-Sofie Hill
Lisbeth Klint
Eva Engström
Helena Karlsson
Chatrine Schander Ljungquist
Gunilla Jansson

ampetersson@yahoo.se
uno.ljungberg@outlook.com
leifahx@hotmail.com
affihill@msn.com
lisbetklint@hotmail.com
eva.engstromrf.se
helena_torrarp@hotmail.com
chatrine@mavie.se
gunilla.jansson44@gmail.com

Förhinder

William Malm
Kristina Karlsson
Stefan Gustafson

malmen860@live.se
gladlattan@gmail.com
ballarp.gustafson@outlook.com

Protokoll
§1

Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson

§2

Till mötets sekreterare valdes Eva Engström

§3

Till justerare valdes Lisbeth Klint

§4

Dagordningen godkändes

§5

Genomgång av förgående mötesprotokoll.
Hembygdsföreningens Midsommarfirandet och Nationaldagsfirandet fungerade
mycket bra och var välbesökt. Många tyckte att nationaldagsfirandet var
pampigt och välarrangerat.
Den politiska debatten fungerade bra. Tyvärr hamnade politikerdebatten på
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samma kväll som det var tipspromenaden.
§6

Hemsidan
Om någon förening eller organisation haft möten eller har ordnat något
arrangemang så måste någon kontaktperson skicka information och helst en bild
också om eventet till Chatrine så lägger hon ut det på hemsidan. Inget skrivs av
sig självt så vi måste hjälpas åt. Det finns en efterfrågan om information från
Adelövsbor och sommargäster och det är ju roligt att sockenborna vill läsa om
händelser i Adelöv. Chatrine har lagt ut en blänkare om detta facebooksidan.

§7

Höstens aktiviteter
Julmarknaden blir den 25 november.
Träff den 16 oktober kl 19.00 för att diskutera Kommunvisionen och mejsla
fram en egen och tydligare vision för Adelöv. Chatrine skissar på ett förslag till
program. Lisbeth fixar kaffe med dopp. Vi ser om vi kan bjuda in någon som kan
komma och berätta om arbetet med kommunvisionen.
Hembygdsföreningen planerar en träff den 21/9 för skolklasser som får prova på
olika hantverk. 28/ oktober berättarafton med Birgitta Kellner som berättar om
Stjärneborg. Under hösten kommer en lövlada från 1850-talet att restaureras.

§8

Rapport från Friskolans 10-årsjubileum
Det var ett 40-tal som deltog på kvällens måltid under kvällen blev gästerna
underhålla med sång och musik. Eva-Lena Knutsson kock på skolan fick massor
av beröm för god mat.

§9

Kommunvisionen
Uno var på kommunens informationsträff på biografen i Tranås om den blivande
kommunvision. Enligt information ska två personer skriva ihop en rapport/
visions som sedan ska beslutas av Kommunstyrelsen och sen i
Kommunfullmäktige. Stig kontaktar Karin Semberg och efterfrågar mer
information om arbetet med visionen.

§9

Ekonomisk Rapport
Påskmarknaden - Vinsten efter marknaden blev cirka 16 000 kr
Medlemsavgifter som betalats in uppgår till 3 000kr. Många fler som har betalat
än tidigare år. Det visar sig vara ett lyckat koncept att skicka med en
inbetalningsavi tillsammans med inbjudan till årsmötet. Framtidsgruppen har
sponsrat Friskolans 10-årsjubileum. Totalt har Framtidsgruppen en god ekonomi.

§ 10

Rapport från Landsbygdsrådet.
Det finns inget att rapportera från arbetet i själva Landsbygdsrådet.
Ett förändringsarbete görs just nu när det gäller ordförandeposten i
Landsbygdsrådet. Kommunfullmäktige har beslutat att fortsättningsvis kommer
ordförande att utses av den politiska majoriteten och oppositionen ska inneha en
vice ordförandepost. Ordförande och vice ordförande utses av ledamöter som är
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valda till Kommunstyrelsen.
§ 11

Övriga frågor
Vi har problem att nå ut till Adelövsborna med information, en orsak är att inte
alla har möjlighet att läsa information på www.adelov.se.
En idé är att samla in mobilnummer och e-postadresser och använda för att
skicka sms och mejl. Förslagsvis ber vi nu föreningar och organisationer att
samla in kontaktuppgifter då de har sina ordinarie träffar.
Eva tar fram listor som kan användas att samla in data på. På dessa listor ska det
också finnas information om GDPR. Listorna förmedlas till alla representanter
som deltog på föreningsträffen i Hult hösten 2017.

§ 11

Nästa styrelsemöte blir den 3 oktober.

Mötesanteckningar 2018-09-04

…………………………….
Stig Petersson Ordförande

…………………………….
Lisbeth Klint Justerare

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