Styrelsemöte
Åsele Byaråd
2013-11-12
16.00 – 18.00
Vuxenskolan

Kallelse:

2013-11-06

Mötet:

Styrelsemöte

Närvarande:

Karin Scherdin (Ordf)
Raquel Johansson (Sekreterare)
Agneta Nordin (Kassör)
Sven-Gunnar Håkansson
Vivi-Anne Bäcklund
Ebbe Engström
Byggnadsinspektör Roger Söderström, Åsele kommun (Närvarande vid
punkten 2)

Agenda
1. Mötets öppnande/ Val av justeringsman
2. Information om Landsbygdsutveckling i
Strandnära områden (LIS)
3. Föregående mötesprotokoll
4. Medlemsmöte
5. Övriga frågor
6. Nästa möte
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1.

Mötets öppnande och val av justerare
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Som Justerare valdes Sven-Gunnar Håkansson.

2.

Information om Landsbygdsutveckling i Strandnära områden(LIS)
Roger Söderström informerade om Riksdagens nya lagstiftning för strandskyddet som innebär
ett ökat ansvar för kommuner och länsstyrelser från den 1 juni 2009. Från den 1 februari 2010
skall dessutom alla kommuner redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden
(s.k LIS-Områden) i sin översiktsplan för kommunen.
Han informerade oss om den rådande situationen inom Åsele när det gäller att få tillstånd till att
bygga i strandnära miljöer där det idag i princip inte går att få dispens om inte området är anmält
som ett LIS-Område.
Det brådskar därför, för kommunen att se till, att LIS-områden blir definierade inom Åsele
Kommun.
Kommunen önskar därför att Åsele byaråd sprider denna information till byarna i Åsele, för att
få in idéer och önskemål om var LIS-områdena bör förläggas.

3.

Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.

4.

Medlemsmöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa medlemsmöte onsdagen den 4 dec 2013 klockan 18.00 på
Kaffestugan, hembygdsområdet.
Huvudpunkt på mötet blir ”Identifiera LIS-områden i Åsele”. Vi bjuder in Roger till mötet för
att informera.
Vivia-Anne kollar upp lokal och meddelar Raquel.
Agneta Nordin ansvarar för fika till mötet.
Raquel tar fram text till annonsering i AseleNytt, Asele.nu, Byarådets hemsida.
Raquel tar fram material till mötet: Agenda, info om LIS o s v

5.

6.

Övriga frågor
Banners 2014: Hur ska vi jobba med att få in sponsorintäkter för nästa år? Styrelsen beslöt att ta
upp frågan på medlemsmötet.
Ansökan till ESF (Europeiska Socialfonden): Utfallet blev avslag på ansökan med motivering
att målbeskrivning och fokus inte stämde överens med fondens intentioner.
Verksamhetsplan 2014: Raquel skissar på ett utkast till nästa styrelsemöte.
Nästa möte
Styrelsemöte inför årsmötet blir den 4 februari 2014, klockan 16.00 i Vuxenskolans lokaler
Årsmötet planeras till den 24 februari 2014, klockan 18.00 på Kaffestugan, hembygdsområdet.
Ordförande tackade alla för deltagandet och avslutade mötet.
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Vid protokollet

Justerat 2013-

Raquel Johansson

Sven-Gunnar Håkansson

Godkänt

Karin Scherdin
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