
                                                                                                    

Adelöv Framtidsgrupp  

 Protokoll 

§ 1  Alla hälsades välkomna av ordf Stig Petersson  

§ 2  Till sekreterare för mötet valdes Eva Engström 

§ 3 Till justerare valdes Lisbeth  

§ 4  Dagordningen godkändes 

§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll.  
Inga noteringar 

  

    
                                                        

 
PROTOKOLL 

2019 01 09

!

Datum 2019 01 09 

Tid 19.00

Plats Adelövs skola

Närvarande 

Förhinder

Uno Ljungberg 
Leif Ahx 
Lisbeth Klint 
Eva Engström  
Chatrine Schander Ljungquist 
Gunilla Jansson  
William Malm 
Helena Karlsson, kom 20.45 
Stig Petersson  
Kristina Karlsson 

Stefan Gustafson 
Anne-Sofie Hill  

uno.ljungberg@outlook.com 
leifahx@hotmail.com 
lisbetklint@hotmail.com 
eva.engstromrf.se 
chatrine@mavie.se 
gunilla.jansson44@gmail.com  
malmen860@live.se 
helena_torrarp@hotmail.com 
ampetersson@yahoo.se 
gladlattan@gmail.com 

ballarp.gustafson@outlook.com 
affihill@msn.com  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§ 6 Julmarknad  

Ekonomi – Julmarknaden gick som vanligt med vinst och har genererat ett 
välkommet tillskott till Framtidsgruppens kassa.  

 

§ 7 Vad gör framtidsgruppen under första halvåret 2019 
- Arrangera en träff för Adelövsborna när Kommunvisionen kommer ut på 

remiss. På träffen kan vi diskutera utkastet, komma med synpunkter och utse 
viktiga framtidsfrågor för Adelövs utveckling. 

- Årsmöte 3 april.  

§ 8 Utvecklingsbolag 
Eva och Chatrine jobbar vidare på uppgiften att lära oss mer om 
Utvecklingsbolag. Vi kommer delta i ett Skypemöte med Gotland under 
nästkommande vecka. Gotland har framgångsrikt startat och drivit verksamheter 
i denna bolagsform. Frågan kom upp om Adelövsborna/föreningsmedlemmar 
kan vara intresserade av att gå en kurs om bolagsformen som arrangeras av 
Vuxenskolan. Vi kontaktar VS och ser om det är möjligt. 

§ 9 Byaträff – en inventering av Adelövs tillgångar  
LRF lokalavdelning står som värd för ett pilotprojekt där vi med hjälp av mallar 
kan kartlägga olika områden, exempelvis transporter, service och kultur i 
Adelöv. Nästa träff är i församlingshemmet kl 18.00 den 15 januari. Alla 
Adelövsbor är välkomna till träffen.  
 

§ 10 Rapport från Landsbygdrådet  
Curt Carlsson kommer inte att nomineras som ny ordförande i Landsbygdsrådet.  
Stefan Gustafsson, C är föreslagen till ny ordförande och Anders Karlsson, S till 
vice ordf. Stefan, Anders och Mikael Stenkvist, S alla var inbjudna till 
Landsbygdsrådets sista möte med nuvarande konstellation för att presentera sig.  
 

§ 11 Övriga frågor  
Anders Wilander har svarat på vår skrivelse om det sänkta strukturbidraget till 
Landsbygdsskolorna. Han hänvisar till att det är BU som har tagit beslutet.  
Han nämner också att Kommunvisionen ska skickas ut på remiss under början 
av 2019.  
Framtidsgruppen tycker inte att KS/Anders Wilander har svarat på skrivelsen 
frågeställningar och Stig tar ytterligare en kontakt med Anders Wilander. 

§ 12 Sammanträdesdagar 2019 
Vi fortsätter träffas första onsdagen i varje månad under 2019.  

§ 13   Övriga frågor 
Jönköpings län är platsen för Landsbygdsriksdagen 2020 den 8–10 maj 
arrangerad av ”Hela Sverige ska leva”. Till mötet som arrangeras en gång om 
året, kommer cirka 1 000 personer från hela landet. Under de tre dagarna får 
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deltagarna välja på flera olika turer ut på landsbygden för att titta på företag och 
andra attraktioner. Vi måste redan nu börja fundera på om vi kan arrangera en tur 
till Adelövstrakten för att visa upp bygdens sevärdheter. 

  
   
§ 14 Nästa styrelsemöte blir den 6 februari. Uno är fikaansvarig.  
 

Mötesanteckningar 2019 01 09  
 

                 
…………………………….  …………………………….  
Stig Petersson  Lisbeth Klint 
Ordförande    Justerare 

   

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