Medlemsmöte
Åsele Byaråd
2012-08-27
18.30-20.00
Kaffestugan

Kallelse:

2012-08-19 (Åsele-nytt)

Mötet:

Medlemsmöte nr 2 2012

Närvarande:

Stig Hällestrand (Ordf)
Raquel Johansson (Sekreterare)
Karin Scherdin (Kassör)
Agneta Nordin (ledamot)
Vivi-Anne Bäcklund (ledamot)
Berit Oderståhl
Erik Oderståhl
Sylvia Samuelsson
Sven Gunnar Håkansson
Eskil Dagman
Egon Persson
Gunnel Linne´
Ingegerd Danielsson

Hälla
Gafsele
Avasjö/Varpsjö
Lomsjö
Borgsjö
Gafsele
Gafsele
Tensjö Framtid
Lomsjö
Åsele
Söråsele
Östernoret
Avasjö

Agenda
1. Mötets öppnande
2. Eskil informerar om byarummen på
hembygdsgården
3. Information om Byaportalens avtal
4. Verksamhetsplan
5. Leader Lappland
6. Länsbygderådet
7. Övriga frågor
8. Mötet avslutas
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1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Eskil informerar om status för byainformationen på hembygdsgården.
Några byar har börjat komma in med material. Bl.a Gafsele, Tallberg och Abborrviken.
Eskil uppmanar till fortsatt arbete med att fylla rummen. Åseles historia är ju byarnas historia
som resulterade i att Åsele tätort byggdes.

3.

Information om Byaportalens avtal.
Stig berättade om vår nuvarande lösning. Kommunen äger nu avtalet med IT-leverantören och
kostnaderna belastar inte längre Åsele Byaråd. Det innebär att de intäkter vi nu får i form av
Banner-försäljning kommer att användas till att utveckla Byarådets framtida verksamhet.

4.

Verksamhetsplan.
Raquel föredrog 2012 års verksamhetsplan. Planen finns lagrad i Byarådets dokumentarkiv på
Byaportalen.
Därefter följde en diskussion om vilka satsningar Byarådet bör engagera sig i framgent.
Diskussion kring hur man gör för att öka inflyttning till Åsele. En inventering av tänkbara
försäljningsobjekt behövs. Sylvia berättade om ett gott exempel från Malå.
Hur går man till praktiskt? Förslag från Gunnel: Byarnas medlemmar lämnar in en lista över de
fastigheter i byn som kan tänkas vara tänkbara objekt. Stig: vi gör en enkätundersökning för att
se om det finns några fastigheter till salu.
Förslag till kommande års verksamhetsplan från Sylvia. Byarådet borde vara representerad på
Landsbygdsriksdagen. Detta års Landsbygdsriksdag i Ronneby, Blekinge går av stapeln den 6-8
september så där hinner vi inte vara med http://lbrd.helasverige.se/. Vi behöver börja planera för
2014 års Riksdag för att vara med då.
Karin berättade att Länsbygderådet i Norrbotten har sökt pengar för att kunna skicka en grupp
till årets Landsbygdsriksdag. Vi borde kunna göra detsamma inför nästkommande
Landsbygdsriksdag.
Aktiviteten läggs in i nästa års verksamhetsplan
Ide´ från Gunnel ang punkten Samarrangemang i verksamhetsplanen: Under ledning av Åsele
Konstförening köra ett samarrangemang mellan t ex Östernoret, Lomsjö, Avasjö ,Varpsjö m fl.
byar för att synliggöra våra konstskatter efter vägarna 90 och 92. Mötet enades om att detta var
en god idé men att aktiviteten inte behöver ledas av Åsele Byaråd.

5.

6.

LEADER Lappland
Agnetha berättade om de möjligheter som finns att söka bidrag till olika projekt. Sista dag för att
söka pengar till ungdomsprojekt (Hjördis) blir den 31 dec.
http://www.leaderlappland.se/hjordisinformation

Länsbygderådet
Karin delade ut information från Länsbygderådet: verksamhetsplan samt information om rådets
referensgrupp. http://www.lansbygderadet.se/
Nu finns gemensam försäkring som täcker olycksfall för Åsele byaråd och dess medlemmar vid
Byarådets arrangemang och alla som är medlemmar i hela Sverige skall leva. Mer information
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om vad försäkringen täcker kan läsas på Länsbygderådets hemsida.
7.

Övriga Frågor
Dialogmöte för bättre företagsklimat på Folkets hus
Egon informerade om och bjöd in Åsele Byaråd till ett dialogmöte på Folkets Hus för att
diskutera ett antal frågor ang utveckling av Åsele med mål: att stiga i företagsrankingen
Preliminärt upplägg:
Dialogen utförs i form av Grupp-möten s k Stationer.
Varje Station har en ansvarig som sammanfattar och rapporterar resultatet från diskussionerna.
Stationerna är:







Byautveckling
Egon
Näringsliv
Robert, Bengt, Maggan, Bert-Rune
Föreningsliv
Jeanette
Ungdomsfrågor
Laura
Kommunal service Hans
Öppna frågor
Peter

Datum: 4 Oktober, Tid: 15.00 – 20.00
15.00 – 15.30 Inledning
Hans, Peter
15.30 – 19.00 Stationer
Alla
19.00 – 19.30 Avrapportering Stationsansvariga
19.30 – 20.00 Sammanfattning
Egon efterfrågade förslag till deltagare från Åsele Byaråd.
Stig, Karin och Raquel anmälde då sitt intresse. Fler deltagare kan också anmäla sig senare.

Skördemarknaden
Ingegerd berättade om sitt deltagande på Skördemarknaden den 1 September. Hon berättade
också om sitt företag Danielssons Ko & Co och om sina produkter.

Mötet avslutas
Mötet avslutades med Kaffe och lokalproducerade smörgåsar med lokala ingredienser.
Ordförande tackade alla för deltagandet och avslutade mötet.
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…………………………..
Sekr Raquel Johansson

………………………….
Ordf Stig Hällestrand

……………………………
Justerare Karin Scherdin
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