
 

orgnr 875003-0861 

 

Protokoll TUG 180205 

 

Närvarande: Runar Adamsson, Vivianne Andersson, Lisa Hellman, Madeleine Larsson, 

Kristina Mjörndal 

 

§1 Mötet öppnades. 

 

§2 Runar Adamsson valdes till justerare. 

 

§3 Dagordningen fastställdes. 

 

§4 Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 

 

§5 Ekonomi 

Vivianne redovisade för ekonomin. Balansrapporten för 2017 ligger på minus på grund av 

festen.  

Vi fick även ett projektsammandrag. 

Runar kollar med Ulf om var han växlar in mynt. 

Madde tog upp ett gammalt beslut att ge en summa pengar för olika aktiviteter. Rötter i 

Tiveden undrar hur mycket pengar de kan få av TUG. Madde tittade i gamla protokoll men 

hittade inget beslut. Vi beslutade att Madde tar kontakt med Anita och frågar henne om hur 

mycket pengar de behöver. Vi beslutade också att de hör av sig till TUG när de behöver hjälp. 

 

  



§6 Ärende 

 

a. Årsmötet 

Årsmötet blir den 5/3 kl. 19 i matsalen. 

Vi måste fråga revisorerna om de vill ställa upp till omval. Madde frågar Mia om hon vill 

fortsätta med valberedningen. Hon tar också kontakt med Tivemyr. 

Runar tar pärmen till Ralf. 

Vi gick igenom verksamhetsplanen. Ett förslag är att Konst i ring försvinner därför att det är 

svårt att få folk att ställa ut. Vi beslutade att ta upp detta som en punkt på årsmötet. Madde 

kollar med Frida om hon kommer att fortsätta med barnaktiviteter. Vi funderar över att ha ett 

bokskåp i turiststugan. Vi pratade också om att stugan måste målas klart. 

 

Madde skriver en verksamhetsberättelse och skickar den till Arne. Lisa skriver om festen. 

Maten till årsmötet kommer att bestå av kakor och mackor. Vi köper in bröd, pålägg och 

kaffe. Lisa fixar glutenfria alternativ. 

Madde kollar med Ulla om vi kan hyra matsalen. 

 

b. Prospekteringen vid Unden 

Vi fick information att det finns fyra personer i företaget som vill prospektera, varav en är 

svensk. Någon från arbetsgruppen fick kontakt med mannen, men han ville inte lämna 

uppgifter om de andra. 

Arne var inte med på mötet och kunde därför inte berätta om det senaste från arbetsgruppen. 

Han får berätta nästa gång. 

Kristina har gjort affischer som har lagts ut lite överallt. 

Familjen som äger mark i Havsmån är väldigt glad för stödet i ärendet. 

 

c. Ny kulturchef, Tomas Dahlberg 

Vi beslutade att Lisa ska gå på träffen med kulturchefen den 16/2.  

Dahlberg vill träffa alla i TUG. Madde tar kontakt med honom och föreslår den 12/3 eller den 

19/3 kl. 17.30. 

 

d. Fiber etapp 3 

Vi fick svar på Maddes brev till Anna Eriksson. Hon hade inte heller fått mer information om 

ärendet. Det kan vara så att vi får svar att det är för dyrt med etapp 3. 

Kopparnätet börjar klippas i Tived. Mer information om saken kommer inom en vecka. 



 

§7 Brev och rapporter 

Det kom in ett brev från Anna Eriksson. 

 

§8 Hemsidan 

Vi skickar in material till Anita när vi har något. 

Materialet till hemsidan skickas till Anita: anikar@telia.com. 

 

§9 Övrigt 

a. Medborgarträffen: pengar 

Information om medborgarträffen kommer i Laxå nytt. De som vill vara med i gruppen 

anmäler sig till den. Ett problem med att få folk att ställa upp på en sådan här sak är att 

Rudolfsson alltid pratar om Sannerud i stället för Tived. Många tror då att hans satsningar 

gäller bara byn Sannerud i stället för hela Tived. 

 

b. Belysning vid skolan 

Det finns fem lampor som inte lyser. Enligt Trafikverket tillhör lamporna kommunen. Madde 

skriver till Mats Fransson om saken. 

 

c. Skolbyddnaden 

Mötet blev avbokat.  

Vivianne berättade att hyran är höjd. 

 

d. Föreningsbidrag 

Kommunen ska se över föreningsbidrag igen. 

 

e. Böcker om gruvar av Arne Möller 

Det kommer att vara ett stort möte i Undenäs igen i april  

TUG skulle köpa några av Arnes böcker, men det blev inte av.  

Vi pratade om att starta en studiecirkel om gruvorna. Vi beslutade att starta en sådan cirkel 

med Arnes bok som kurslitteratur. Vi beslutade att köpa in 10 ex av hans bok. 

 

  



§10 Nästa möte 

Datum för nästa möte är den 5/3 kl. 19.00. Madde fixar en affisch för årsmötet och meddelar 

Anita om tiden. 

 

§11 Mötet avslutades. 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

sekreterare Lisa Hellman   justerare Runar Adamsson 

 

 

_________________________________  

ordförande Madeleine Larsson  

 

 


