Noteringar från samrådsmöte
i Mobackens Bygdegård
Datum: 27 januari 2014

Närvarande: Representanter för Daretorpsbygdens Intresseförening, Daretorps Bygdegårdsförening,
Klämmesbo Bygdegårdsförening, Härja Hembygdsförening, Fröjereds Samhällsförening, HolmaBaltaks Bygdegårdsförening, Vättaks Byalag, Ekedalens Samhällsförening, Dimbo Byalag,
Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening, Velinga Bygdegårdsförening, Vättaksgården,
Folkabo Samhällsförening, Mobackens Bygdegårdsförening samt representant för SV Tidaholm.

Birgitta Andersson, ordförande i Mobackens Bygdegårdsförening hälsade varmt
välkomna och lämnade direkt över till dagens gäst, Åsa Sjögren från Turistbyrån.
Åsa berättar/informerar om verksamheten på Turistbyrån under 2013 och en hel del
om vad som är på gång just nu. De är nu två anställda, Åsa och Ida Gustavsson.
En ny turistbroschyr Tidaholm 2014 är på gång.
Har man synpunkter på den gamla kartan (från 2010) som ligger till grund för den
nya kartan så bör man höra av sig till henne omgående.
Många kartor och broschyrer framställs av Turistbyrån under året.
Hon erbjuder nu alla landsbygdsgrupper att höra av sig om man vill ha hjälp att
skriva och producera en liten turistbroschyr om just er bygd tillsammans med
Turistbyrån.
Förövrigt samarbetar de tätt med Ida Elf bl a med att genomföra och utveckla de
turistpaket som togs fram förra året.
”Turistserviceplatser” kallas de brevlådor som ska placeras ut runt om i kommunen
med aktuella broschyrer och informationsmaterial om bygden. Vill Ni ha en sådan
placerad på något specifikt ställe hos er så hör av er till Turistbyrån.
Åsa avtackades med stor applåd och därefter blev det
KORREKTURLÄSNING och FIKA
§ 1 SUPERVALÅR 2014
Birgitta redogjorde för decembermötets beslut.
Beslöts
att arbetsgruppen består av Lena Jonsson, Marie Melin, Bosse Johansson.
Dessa rekryterar själva några fler. Åsa, SV, utlovar att stödja med backup, ev.
skrivar- och layout och marknadsföring.
att hitta ”heta” ämnen som tex nedläggning av landsbygdsskolor.
att alla landsbygdsgrupper lyfter frågan på sina kommande årsmöten.

Supervalår, forts.
Där finns möjlighet att få många bidrag till frågebanken som kan bildas.
att alla frågor lämnas in till Vuxenskolan senast den 30 mars, därefter tar
gruppen hand om dem och jobbar vidare med utformning av arrangemanget.
P-O Graaf påpekar att det finns fyra beslutssteg i Sverige. Därför bör vi se till
så att alla frågor får svar, även om de inte hör hemma i den lokala politiken.
Frågorna ska finnas nedskrivna och skickas vidare till den det berör.
Ett förslag var att försöka ställa ”ytterlighetsfrågor” till partierna för att efter
svar, kunna fråga vidare i gruppen hur de ser på svaret och vad de ”matchar”
med.

§ 2 MÖTE, LANDSBYGDSNYTT.SE OCH MANUSSTOPP 2014
Nästa möte hålls torsdag 10 april kl 19.00 i Ekedalen.
Beslöts att byta lokal för mötet den 21 augusti. Vi har fått inbjudan från
Kymbo Byalag att träffas där på sensommaren.
Klämmesbo Bygdegårdsförening tar emot oss för årets sista möte istället.
Datum för manusstopp och utgivningsdag:
måndag 7 april
tisdag 29 april
Förslag: att SV bjuder in nya chefen för Kultur & Fritid, Pema Malmgren,
till träffen.

§ 3 ÖVRIGT
Informerades kort om Skaraborgs Föreningsarkiv, Kulturreservatet Vallby
Sörgården och Tillväxtdagen i Väst.
Fråga lyftes: finns det behov av ytterligare en utbildning i Hygien och
Livsmedelsutbildning i grupperna?
I så fall: hör av er till SV så engagerar vi Peter Hylmö för en kurs.
Birgitta avslutar mötet med förmaningen ”Kör försiktigt hem!”

Vid pennan
Åsa Bergman, SV tel 0502-100 58

