
Adelöv Framtidsgrupp  

Protokoll 

§ 1  Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson  

§ 2  Till mötets sekreterare valdes Eva Engström 

§ 3 Till justerare valdes Uno Ljungberg  

§ 4  Dagordningen godkändes 

§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll                 
                   Inga noteringar 

§ 7 Bidrag till Hembygdsföreningens Nationaldagsfirande 
 Framtidsgruppen beslutade avsätta 1 000 kr till nationaldagsfirandet.  

    
                                                        

 

PROTOKOLL  
2019 05 08

!

Datum 2019 05 08 

Tid 19.00

Plats Adelövs skola

Närvarande 

Förhinder 

Stig Petersson  
Uno Ljungberg 
Leif Ahx 
Lisbeth Klint 
Martin Harrysson 
Eva Engström  
Chatrine Schander Ljungquist 
Ina Nord 

Marian Schot 
William Malm 
Stefan Gustafson 
Kristina Karlsson 

ampetersson@yahoo.se 
uno.ljungberg@outlook.com 
leifahx@hotmail.com 
lisbetklint@hotmail.com  
harryssonmartin@gmail.com 
eva.engstrom@lrf.se 
chatrine@mavie.se 
ina.engstrand@hotmail.com 
 
marina.schot@gmail.com 
malmen860@live.se 
ballarp.gustafson@outlook.com 
gladlattan@gmail.com 
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§ 8  Rapporter 
HSSL:s årsmöte 
Chatrine Schander Ljungquist representerade Framtidsgruppen på mötet.  
HSSL fortsätter med arbetet att planera och organisera aktiviteter i länet inför 
Landsbygdsriksdagen som arrangeras 8–10 maj 2020. De 1 000-tals besökarna 
på L-riksdagen erbjuds åka runt på olika bussturer för att studera länets 
landsbygdsföretagande och föreningsliv. Det kommer att arrangeras rundturer till 
bland annat Adelöv med omnejd.  
 
Landsbygdsrådet 
Ingen rapportering  

                     Sommenbygd Vätterstrand  
Sommenbygd Vätterstrand har årsmöte den 24 juni. Tranås kommun nominerar 
Mikael Stenquist som representerar näringslivet (ledamot i Tranås United), 
Chatrine Schander Ljungquist, politiker, Stig Petersson, ideella och Jens 
Gliminger, ungdomsrepresentant till beslutsgruppen för projektansökningar. 

                      
                      
§ 9 Övriga frågor. 

Framtidsgruppen påminner om att vi har ett tält cirka 6 x 12 meter som går att 
hyra. Kontakta Uno Ljungberg (070-663 59 45) om ni vill hyra tältet.  
På www.adelov.se hittar ni information och en inbjudan till mötet ”Stoppa 
tjuven” den 22 maj kl 18.30 i Adelövs Församlingshem. Alla intresserade är 
välkomna. Länk till anmälan finns på hemsidan, meddela gärna eftersom 
arrangören LRF bjuder på kaffe.  
Adelövs friskolan ansöker om bidrag till inköp av jackor till skolans personal. 
Jackorna ska användas under workshops i utomhuspedagogik, ett kursutbud som 
erbjuds till Tranås kommun och andra kommuners lärare.  
På sikt kan skolans personal utveckla ett kursutbud som genererar intäkter till 
skolan och verksamheten. Jackorna kommer underlätta för lärarna i deras arbete 
samt ge ett gott helhetsintryck av personalen och den expertis och erfarenhet de 
har av att jobba med undervisning utomhus.  
- Framtidsgruppen beslutade bidra med 10 000 kr.  
 

§ 10 Nästa styrelsemöte är den 5 juni kl 19.00.  

                      

Mötesanteckningar 2019-05-08   

                 
…………………………….  …………………………….  
Stig Petersson  Uno Ljungberg 
Ordförande   Justerare 

   

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