Styrelsemöte
Åsele Byaråd
2012-05-08
18.30-20.00
Vuxenskolan

Kallelse:

2012-05-01

Mötet:

Ordinarie styrelsemöte nr 2

Närvarande:

Stig Hällestrand (Ordf)
Raquel Johansson (Sekreterare)
Karin Scherdin (Kassör)
Kerstin Hamberg-Bergholm (ledamot)
Vivi-Anne Bäcklund (ledamot)

Agenda
1. Mötets öppnande/ Val av justeringsman
2. Föregående protokoll
3. Byaportalens avtal
3. Enskilda vägar planering av aktiviteter
4. Nytt från Länsbygderådet
5. Nytt från Leader Lappland
5. Övriga frågor
6. Mötet avslutas
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1.

Mötets öppnande och val av justerare
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Som Justerare valdes Vivi-Anne Bäcklund

2.

Föregående protokoll
Gicks igenom. Punkten ”Uppdatering av Verksamhetsplan” hänsköts till nästkommande möte.
Underskrift av justerat protokoll sker på nästkommande möte för att minska arbetsbelastningen
för styrelsemedlemmarna. Protokollet lades till handlingarna.

3.

Byaportalens avtal.
Vi har kommunens godkännande att fortsätta sälja banners för portalen. Intäkterna kommer att
användas till Åsele Byaråds fortsatta verksamhet.
Avtalet bilaga 3 beskriver ett antal åtgärder som EZIT skall utföra innan Maj månads utgång.
Karin bjuder in Peter på EZIT till nästa möte så att han kan gå igenom det utförda arbetet.

4.

Enskilda vägar planering av aktiviteter.
Regler för att få bidrag är att vägen är minst 1 km. Minst en året runt-boende. Finns att läsa på
Trafikverket. Stig berättade om förrättningen som skett i Hälla där det är 4 året runt- boenden.
Lantmätaren gör ett ”båtnadsområde”, d v s Beskrivning av området som gäller. Man jobbar
enligt en schablon som bygger på antal ton som fraktas på vägen. Talet blir i totalt antal ton per
år. I Hälla blev det totalt ca 30 delägare till vägen. Styrelsens beslut angående eventuella
aktiviteter blir att vi följer upp det ekonomiska utfallet per fastighet i Hälla efter den utförda
förrättningen samt håller oss a jour med händelser kring de enskilda vägarna i kommunen. I
dagsläget finns inget annat att göra än att möjligtvis försöka agera som rådgivare vid eventuella
frågor från byarna.

5.

Nytt från Länsbygderådet
Karin berättade om att de bildat en referensgrupp med representanter från olika byar i länet. Hon
vill att ett antal deltagare från Åsele också deltar. Den 23 Maj klockan 15.00 skall
referensgruppen starta upp sitt första möte. Mötet hålls i Lycksele.
En medverkande från Fredrika kommer samt Berith Oderståhl, Raquel J och Vivi-Anne B är
anmälda.
Karin varit med på ”Hela Sverige Ska Leva”s årsmöte i Stockholm

6.

Nytt från Leader Lappland
Ett nytt Leaderprojekt har startats upp med projektansvariga inom Åsele kommun. Deltagande
kommer att behövas från byarna för att kunna genomföra projektet.
Beslöts att bjuda in de personer i kommunen som skall leda detta Leaderprojekt så att vi får
kunskap om och blir delaktiga i projektet.
Agneth N ansvarar.

7.

Övriga Frågor
Uppdatering av informationen på Byaportalen för Byarådet.
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Beslöts att styrelsedokument kan läggas upp på portalen utan den fysiska påskriften. En
informationsrad läggs ut om var originalen finns. Raquel ansvarar.
Frågan om en ambulerande Återvinningsvagn till byarna diskuterades. Styrelsen beslutade att
avvakta mötet i Gafsele samt inhämta lite mer information om den metod för grovavfall som
används i Mellansel. Karin ansvarar.
Kerstin uppdaterade styrelsen om de senaste händelser från Fredrika.
Beslutades att flytta medlemsmötet till slutet av sommaren. Nytt datum beslutas senare.

Mötet avslutas
Ordförande tackade alla för deltagandet och avslutade mötet.

Nästa möte:
2012-05-30 kl 18.30

Vid protokollet

Justerat 2012-

Raquel Johansson

Vivi-Anne Bäcklund

Godkänt

Stig Hällestrand
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