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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
Adelövs Framtidsgrupp

Datum

2021 10 05

Tid

Kl. 19.00

Plats

Adelövs Friskola

Närvarande

Stig Petersson
Uno Ljungberg
Martin Harrysson
Ina Nord
Stefan Gustafson
Leif Ahx
Kristina Karlsson
Maria Balfoort

ampetersson@yahoo.se
uno.ljungberg@outlook.com
harryssonmartin@gmail.com
ina.engstrand@hotmail.com
ballarp.gustafson@outlook.com
leifahx@hotmail.com
gladlattan@gmail.com
marian.schot31@gmail.com

Förhinder

Kristin Hedberg

info@vansternas.se

§1

Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson.

§2

Till protokollförare valdes Maria Balfoort.

§3

Till justerare valdes Uno Ljungberg.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Uno kommer göra en justering i protokollet från augusti angående resan som
genomfördes under maj månaden, med byggnation på landsbygden i fokus.

§6

Julmarknad
Det bestämdes att planera en ”vintermarknad” i början av marsmånaden, istället för en
jul- och påskmarknad. Gärna i samarbete med Svenska Kyrkan, alltså en kombination
med gudstjänst / andakt och (barn)körens medverkande.
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§7

Städning av idrottshallen
För att underlätta för Adelövs Friskola under den fortsatt ansträngda ekonomin,
bestämdes det att föreningarna fortsätter att städa idrottshallen fyra dagar i veckan. Det
innebär att Framtidsgruppen tillsammans med AMOK kommer städa onsdagar. Vi
behöver lägga upp ett schema och ordna med nyckel, så att alla i gruppen kan ta sig in.

§8

Övriga frågor
Stefan Gustafson informerar om uppstart av nytt Leaderområde. Tranås kommun är
med i Leader Folkungaland.
Tranås United har en operativ roll med Birger Biström som representant. Mikael
Stenquist är politiskt representant från Tranås kommun.
Stefan informerar också om Sammanslagning av valdistrikt inför RRK-valet 2022.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-04, att slå ihop nuvarande
valdistrikt Adelöv, Linderås och Gripenberg till ett gemensamt valdistrikt. Detta
för att kunna bevara valhemligheten.
Valnämnden beslutade att namnge det sammanslagna valdistriktet till ”Tranås Västra”.
Adelöv kommer alltså inte ha egen vallokal utan den kommer för detta distrikt anordnas
i Linderås. Samt kommer det anordna röstningslokal för förtidsröstning på valdagen i
Adelöv och Gripenberg, då dessa båda orter blir utan vallokal, men det är lite oklart hur
det kommer fungera i praktiken.
Inkommet brev från Annelie Tagesson med tankar och funderingar kring lediga tomter.
Vi kommer prata mer om detta på nästa mötet, och göra en plan hur vi går vidare med
det här till kommunen.
Styrelsemedlemmar uppmanades att komma med synpunkter kring kommunens nya
hemsida till nästa mötet.
Kopieringsmaskin / bildkanon – Stig kollar och kontaktar Jens ??
Uno Ljungberg gör en ny Fika-lista.
Uno skickar en blomstercheck till Johan & Chatrine som tack för deras insatser.

§9

Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 2:e november 2021 kl 19.00 .
Ansvarig för fika är Kristina.

Adelöv 2021-10-05

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

…………………………….
Maria Balfoort
Sekreterare

………………………………
Uno Ljungberg
Justerare
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