Åsele Byaportal 2011
Bakgrund:
• Byaportalen har sedan starten 2002 haft cirka fem miljoner besök.
• Byaportalen behöver vidareutvecklas för att klara användarnas behov på funktionalitet.
• Flera byar saknar hemsidor i Byaportalen.
• Många byar med hemsidor har inte uppdaterat dem på åratal.
• Kommunen har i flera år krävt att Byarådet ska finansiera driften själv.
• Det skulle innebära 750 kronor i avgift 2011 per by/medlemsförening.
• Årsstämma 2010 fastslog att ingen medlemsavgift ska uttagas av medlemmarna år 2010.
• Byar/medlemmar har under flera år prioriterat bredband och marknadsföring högst.
• Situationen varierar inom kommunen. Vissa byar har fast Internet med 100 Mbit, vissa kan
koppla upp mobilt med vanligtvis mindre än 3 Mbit, andra har ingenting. Datakunskapen är
varierande liksom antalet bybor som vill, har tid och kan administerar en hemsida.
För att klara dessa utmaningar har Åsele Byaråds styrelse valt följande strategi:
• skapa mer jämlika villkor att använda Internet och marknadsföra byar, aktiviteter, mm
• bekosta drift och vidareutveckling 2010 av Byaportalen
• på Byaportalen skapa plats för s k ”banners” (webb-annonser)
• bekosta framtida drift av Byaportalen genom att byarna/medlemmarna ordnar annonsörer
Vår förhoppning är att ALLA medlemsföreningar kan ordna åtminstone EN annonsör som betalar för
en ”banner” på Byaportalen. Villkor för ”banners”:
• betalas årsvis i förskott
• 600 kronor för statisk ”banner”, t ex logga
• 660 kronor för logga med länk och/eller rörlig
• alla ”banners” växlar slumpmässigt och syns oavsett på vilken sida besökaren klickar in.
Vi har även initierat ett projekt som ska drivas av Studieförbundet Vuxenskolan Åsele/Fredrika.
Alla Byar/föreningar som ordnar en annonsör till Byaportalen (eller betalar 750 kronor i årsavgift)
får under 2011 hjälp med:
• inloggning – till de som är eller vill bli adminstratör av hemsida
• utbildning – av nya administratörer och fortbildning av de som redan är administratörer
• bygga hemsidor – hjälp att skapa ny eller förbättra existerande hemsida
• uppdatera hemsidor – få hjälp att lägga in information
• marknadsföring – fotografering, texter och annat stöd för att ta fram material till hemsida
• broschyr – material som skapas till hemsidor bildar underlag till broschyr med information
om Åseles byar
• tips, råd, stöd – i frågor som gäller data, Internet, hemsidor
• studiecirklar – i ämnen av intresse med inriktning mot t ex data, marknadsföring, projekt
Senast 10/12 2010 ska Vuxenskolan fått namn på annonsör!
De ordnar då att ”bannern” publiceras på Åsele Byaportal och att fakturan skickas till annonsören.
I och med det slipper Ni faktura på årsavgift och kan istället diskutera med Vuxenskolan hur de på
bästa sätt kan hjälpa Er under projektiden.
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