Konstitueran
Medverkande

mote Munkedals kommungrupp 3 mars
2021
teams Fredrik A Karl Ake R Mats K.

Fredrik opna

motet

o till
o till sekret
o vigdri

e for dagen vafdes Fredrik
re for dret valdes Mats Karfsson

om verksamhetsplanen (se medfofjande
bilaga)
Fredrik ra
rar frdn ndringslivsrddet ddr vi har som

.
o

mal att pd erka det som har med ndringen
att gora
Vi har ldm t in Lrf s mdr om mirjo o krimat p6
verkan tirl
Eva Kld
som som dr processutveckrare for Munkedars

Kommun . hon dr samordnare for kommunens
h6llbarhe m6f sd att dom har ndgot att fundera

pd . vi

invdntar s

o

Elisabeth

Op zo+o

.

Samhdllsb ggnadschefen inform
korridoren om vi stdller oss myc
krdver ett abbt svar pd den vi ha
Blomstran

Efter som strdckninge

markdgare skall vi begdra att kommufren kontaktar
aila
berorda m dgare redan nu for att jaga p6 dom
lite som
skapar opi on .vdrat m6l dr att f6 alla att tdnka
till om hur
stoft oroi
det dr. Btir projektet av skbil vi jobba pd att f6
ordentfig e dttning..

Vattens(yddsomrAden dr stdndigt aktuellt vi skall bilda en
grupp sqm ldgger ned ett par dagar p6 att gA igenom Viss
ddr alla yattendrag dr med ddr vi skall deltaga pA ett teams
mote dery 11 mars ocfr sedan omrddesvis gA igenom
en skall bestA av Marin

Ake R Fredrik A samt Henrik
Hdsslebddcke och nd

mer

frin Hedekas .vi m6ste va

klara innan 30 mars 2 021
Vi skall bevaka om kr

munen sitt l6fte om att kopa lokalt

kott . och hur dom ha

larhdllbarhets m6len upp foljs det

verkar vara si och sA

.

Vi hoppQs att ndr pan emin lagt sig har vi planer pA att
lokal profil att servera vildsvinkott
ukter tex i samarbete med

als herrg6rd
Bohlin skall medverka pA pa
mars vi fAr handlingar att gA

en motion att bevaka mdtet dr

Na ta mgte skall

" ,l den 19 april kl 9 00

