Delrapport 2, 16 oktober 2009 – 20 januari 2010
I mitten på oktober kallades till ett allmänt informationsmöte om projektet: dess innehåll, mål,
ekonomi, organisation etc, i Åboholm i Tived. (bilaga tidningsklipp) Här samlade man även
in namn på intresserade aktiva personer till de olika arbetsgrupper som projektet planerat
arbeta med. Nytt mötesdatum för de olika arbetsgrupperna bestämdes och lades in på
projektets hemsida. www.dialogtiveden.se
Styrgruppen har träffats en gång under perioden, den 9 november.
Nyhetsbrev nr 2 från Dialog Tiveden kom ut i början av januari 2010 (bilaga).
Projektgruppen om tre-fyra personer träffas i arbetsmöten en gång i veckan. De olika
anställda har därutöver sina egna aktiviteter i enlighet med den fördelning av arbetsuppgifter
som beslutats. En person har avslutat sin anställning under första delen av perioden, medan en
nyanställning har skett under den sista delen av redovisningsperioden
Under oktober deltog fyra personer från området i en studieresa till Mässan ”Elmia
närproducerat” i Jönköping. Tillsammans lyssnade dessa personer till närmare 40 olika
seminarier under två dagar samt besökte mässutställningen. Personerna har sedan ingått i
arbetsgruppen för utveckling av ”lokala produkter och tjänster”, vilken träffats tre gånger
under hösten. Här har man informerat, funderat och diskuterat samt gjort olika tester av
produkter: t ex utseende, smak, förpackningar, storlek, intresse från konsument mm.
Arbetsgruppen för ”Leder och sevärdheter” har träffats två gånger under perioden. I gruppen
finns en bred geografisk och organisatorisk medverkan i området. Samtliga föreningar som
jobbar med leder i området deltar i arbetet. Man kommer att inrikta årets arbete på att ta fram
kartor på områdets alla leder i både pappers- och web-format samt att utforma
informationstavlor.
Arbetsgruppen för ”Lokal samförvaltning” har haft sitt första möte den 12 januari. Man
beslutade där att jobba för att åstadkomma en fungerande lokal samförvaltning i området.
Man planerar att under våren göra ett studiebesök i ett område som redan är i gång med dessa
aktiviteter.
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