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Protokoll fört vid styrelsemöte  
för Tiveds utvecklingsgrupp den 11 november 2019 
 
 
Närvarande:    
Styrelsen: Madeleine Larsson, Runar Adamsson, Vivianne Andersson, Nina 
Borgmann-Kaiser, Panni Vekerdy, Kristina Mjörndal.  
 
Övriga: Anita Karlsson, Ulla Tivell  
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordf. Madeleine Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
§ 2 Val av mötessekreterare och justerare för dagens möte 
Till mötessekreterare valdes Ulla Tivell. Till att justera dagens protokoll valdes Nina 
Borgmann-Kaiser. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkterna - äldremötesplatser, Hållbar plan 
för Turism i Tivedenområdet, möte med Länsmuseet. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Efter genomgång av protokoll från föregående möte lades det till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomi 
Kassör Vivianne Andersson redovisade en nulägesrapport av föreningens ekonomi.  
Väntar fortfarande på vissa fakturor efter Sannerudsmarken. Problem med insättning 
av kontanter. 
 
§ 6 Ärenden 
a) Höstfesten. Tid och plats: Kafferosteriet den 23 november kl 18.00 för funktionärer 
vid Sannerudsmarken. Plan: mat + kaffe o. kaka. Underhållning? Nina hör med 
Lovisa Larsson ( ca 20 min). 
 
b) Årsmöte. Tid: andra måndagen i mars (9/3) 2020.  
Valberedningen Anita Karlsson informerad om aktuella val inför årsmötet. Madde 
lämnar skriftligt underlag till Anita K.  
 
c) Konst i Ring firar 20 år nästa år. Arbetsgruppen frågar om TUG kan bidraga 
ekonomiskt till firandet. Styrelsen är positiv till detta men vill ha mer underlag inför 
beslut i frågan. Madde meddelar detta till konst-gruppen. 
 
d) TUG har diskuterat frågan om mötesplatser för äldre. Ulla Tivell har hört att 
socialstyrelsen kan bidraga med utvecklingsmedel för denna typ av verksamhet. 
Senaste datum för ansökan är  9/12 2019. Är det något som TUG är intresserad av 
att söka? Styrelsen ställer sig positiv till detta. Arbetsgrupp utses för  att utveckla 
idéen och ev formulera en ansökan. Madde Larsson, Anita Karlsson Ulla Tivell. 
 
e) Plan för långsiktig hållbar turism i Tivedenområdet. Frågan togs upp vid 
naturvårdsrådet för Tivedens Nationalpark. Under sommaren har besökarantalet i 
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området ökat avsevärt. Hur kan vi organisera turistströmmarna så de inte sliter för 
mycket på lokal natur, ekonomi och befolkning.  Hur kan TUG medverka i eller till en 
långsiktig plan? Nina deltar i ett möte med lokala företagare inom turismnäringen den 
9 dec. Hon kan ev ta upp frågan där.   
 
f) Anita Karlsson berättar att Länsmuséet vill nätverka för kulturarv och besöksnäring. 
Möte i Lerbäck den 19 nov kl 17.00. Madde och Anita + ev Nina åker. Anita anmäler 
deltagande. 
 
§ 7 Brev och rapporter 
Arne Olofsson ger skriftlig rapport från Naturvårdsrådet för Tivedens Nationalpark.  
 
§ 8 Hemsidan 
Anita K uppdaterar hemsidan.  
 
§ 9 Övrigt 
 Se ärenden § 6 d, e, f. 
 
§ 10 Nästa möte 
Nästa möte måndagen den 13 januari 2020 kl 18.15  
 
§ 11 Avslut 
Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 
 
Antecknat 
 
 
 
Ulla Tivell, mötessekreterare 
 
 
Justeras  
 
 
 
Madeleine Larsson, ordf  Nina Borgmann-Kaiser, justerande  
   styrelseledamot  
 


