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Adelöv Framtidsgrupp  

 Protokoll 

§ 1  Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson  

§ 2  Till mötets sekreterare valdes Uno Ljungberg 

§ 3 Till justerare valdes Helena Karlsson 

§ 4  Dagordningen godkändes 

§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll. 
                     Byaträff - en inventering av Adelövs tillgångar har haft ett antal träffar och det 

återstår ett par stycken. Det är LRF lokalavdelning som står som värd för detta 
pilotprojekt. 
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Förhinder 

Inbjuden gäst

Stig Petersson  
Uno Ljungberg 
Leif Ahx 
Lisbeth Klint 
Stefan Gustafson 
Kristina Karlsson 
Helena Karlsson 
Chatrine Schander Ljungquist 

Anne-Sofie Hill 
William Malm 
Eva Engström  
Gunilla Jansson 

Martina Karlsson 

ampetersson@yahoo.se 
uno.ljungberg@outlook.com 
leifahx@hotmail.com 
lisbetklint@hotmail.com 
ballarp.gustafson@outlook.com 
gladlattan@gmail.com 
helena_torrarp@hotmail.com 
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affihill@msn.com 
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 Ang vår skrivelse om det sänkta strukturbidraget till friskolan har Stig efter 

påstötning fått svar från Anders Wilander att det ska komma upp i KSAU för 
vidare behandling i KF. 

                     Landsbygdsrådet har ej haft något möte efter vårt senast möte. Landsbygdsrådet 
har fått ny ordförande; Stefan Gustafsson (C) Adelöv och vice ordförande 
Anders Karlsson (S) Tranås. 

§ 6                Grannsamverkan 
                     Kvällens gäst Martina Karlsson presenterade sig som samordnare för 

grannsamverkan. Hon har skyltar och info-material för dom som behöver nya. 
Hon kontaktar polisen för deras medverkan vid kommande årsmöte. Vidare 
uppkom frågan om att kontaktuppgifter behöver uppdateras.                        

§ 7 Utvecklingsbolag 
                     Kristina Ohlsson, Länsförsäkringar Gotland ska till Visingsö för att berätta 
                     om SVB-bolag. Eva, Catrin och Monica Källner har en träff med    
                     henne i Gränna den 26 februari.  
 SV har tagit fram ett pilotprojekt för en kurs som kan starta inom kort.  (SVB  
 bolag = aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning) 
                      

§ 8 Ekonomi 
                      Helena presenterade balans- och resultat-rapport för år 2018. 
                       

§ 9 Årsmöte 
                     Årsmötet kommer att äga rum den 3 april kl 19.00 i Adelövs skola. Förslag på att  
                     polisen medverkar och talar om gransamverkan 
                      
                      
§ 10 Övriga frågor 
                     Beslut togs om att påskmarknaden utgår för i år. 
                     Kommunvisionen 2040 har kommit ut på remiss. Svar ska ha inkommit senast 

den 25 februari. Beslutades om extra styrelsemöte om visionen den 20 februari 
kl 18.30. Ansvarig för fika är Chatrine. 

                     Beslut togs om att inköpa en större kaffebryggare till sammanträdesrummet. 
Helena och Lisbeth fick i uppdrag att genomföra inköpet 

. 

§ 11 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 6 mars kl 19.00. Leif är fikaansvarig  

                       

Mötesanteckningar 2019-02-06   

                 
…………………………….  …………………………….  
Stig Petersson  Helena Karlsson 
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Ordförande   Justerare 

   

……………………………… 
Uno Ljungberg  
Sekreterare  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