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Protokoll fört vid styrelsemöte  
för Tiveds utvecklingsgrupp den 10 februari 2020 
 
 
Närvarande:    
Styrelsen: Madeleine Larsson, Vivianne Andersson, Nina Borgmann-Kaiser, Kristina 
Mjörndal, Joacim Cleryd, Lars-Olof Solberg, Marlies van Dueren den Hollander (de 
Kort) .  
Övriga: Anita Karlsson, Johan Arndt, Nils-Olof Tivemyr, Hans Traav, Ulla Tivell  
 
 
§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande 
Då ordf. och vice ordf. hade förhinder att närvara vid mötets start, valdes Joacim 
Cleryd till ordförande för kvällens möte. Han öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna 
 
§ 2 Val av justerare för dagens möte  
Till att justera dagens protokoll valdes Nina Borgmann-Kaiser. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg: 1. Landsbygdsriksdagen, 
 2.Yttrande om vindkraft, 3. Socialt företagande samt 4.  cykelleder under "övrigt ". 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Efter genomgång av protokoll från föregående möte lades det till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomi 
Ingen ny information kring ekonomin. Ekonomin sammanställd för året 2019 inför 
årsstämman. Se rapport från förra styrelsemötet. 
 
§ 6 Ärenden 
a) Årsmöte. Tid: 9/3 2020 kl 18.15 i Tiveds skola.  
Verksamhetsplan och föredragningslista inför årsstämman redovisades. Arbetet med 
verksamhetsberättelse pågår. "Göra-själv-fika" under kvällen. Kök o matsal bokas 
inför årsstämman. Affisch sättes upp minst 14 dagar innan vid lanthandeln. Liten 
annons i LaxåNytt - Kristina Mjörndal ordnar. Kulturinslag: förslag Lovisa Larsson - 
Joacim kontaktar. 
 
b) Biblioteket: Den "öppna mötesplatsen" i det ideella biblioteket i skolan har nu 
hållits öppen vid fyra tillfällen. Vid invigningen ca 25 besökare, de övriga tillfällena ca 
15 st. Klippböcker, dagstidningar, tidskrifter mm finns tillgängliga förutom vanliga 
böcker. Prat och kaffe. Besök från Laxå bibliotek. Nästa onsdag musikunderhållning. 
Senare filmvisning och lite annan underhållning - se  nya hemsida 
<biblioteket.tiveden.nu> med aktivitetskalender. Önskemål om att marknadsföra 
mötesplatsen genom fler kanaler. 
 
c) Solberg frågar om möjlighet att TUG investerar i en begagnad projektor/beemer. 
Efter diskussion beslutas att Solberg utses att inhandla begagnad projektor. 
 
§ 7 Brev och rapporter 
Inga brev och rapporter har inkommit denna gång. 
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§ 8 Hemsidan 
Anita K uppdaterar hemsidan samt informerar om besökarstatistik på sidorna och 
återkommande nyhetsbrev från TUG. 
 
§ 9 Övrigt 
1. Ulla informerar om årets Landsbygdsriksdag i Jönköping den 8-10 maj. Kolla 
program och återkom till vilka som vill/kan åka. Inspirerande dagar med debatter och 
diskussioner. Man kan söka medfinansiering från Länsbygderådet. 
2. Nina berättar att det strax är aktuellt att sända in yttrande över vindkraftparken i  
Fägremon. Ami signalerar då det är dags. Ska vi lägga info i brevlådor längs 
sjökanten? Marlies frågar gruppen "Vi som brinner för Unden" om de kan hjälpa till 
med en mall för yttrande i frågan.  
3. Hans Traav informerar om social företagande - företag som drivs med 
samhällsnytta som mål och där vinsten går in i företagandet igen och inte som 
utdelning till ägarna. Coompanion har en infodag den 27 febr kl.10 - 12. - Nina mailar 
ut inbjudan till gruppen.  
4. Solberg tar upp problem med del av TUGs cykelleder. Svårframkomligt och det 
borde uppmärksammas på kartorna alt. strykas delar av lederna.  
Hans Traav meddelar att kommunens projekt "Cykla i Tiveden" nu anställt en 
projektledare som startar 1 mars. 
 
§ 10 Nästa möte 
Nästa möte är årsmötet måndagen den 9 mars 2020 kl 18.15 i Tiveds skola.  
 
§ 11 Avslut 
Mötesordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 
 
Antecknat   Justeras 
 
 
 
Ulla Tivell, mötessekreterare Joacim Cleryd, mötesordförande 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Madeleine Larsson, ordf  Nina Borgmann-Kaiser, justerande  
   styrelseledamot  
 


