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1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Byarna informerar om sina kommande aktiviteter
Representanter från de olika byarna Östernoret, Lomsjö, Tensjö, Söråsele, Gafsele, Tallsjö,
Borgsjö, Björksele, Älgsjö och Avasjö informerade om byarnas planering av aktiviteter under
2014. En rik flora av olika händelser som visar hur aktiva byaföreningarna är.
Ett exempel av stort intresse var Björksele och deras beslut att få igång aktiviter i byn genom att
bilda en ny förening ”Björksele Intresseförening”. Detta gjordes genom sammanslagning av
flera av byns gamla föreningar för att på så sätt få en mer aktiv styrning av byns
utvecklingsaktiviteter
En ide framfördes av Gunnel Linné, att byarna skulle anmäla sig till den kommande
”Kommunkampen” som anordnas årligen av IOGT i Åsele. Sista anmälningdatum: den 22/2.
Tävlingen startar den 28/2.

3.

Jenny informerar om Åsele och kulturhuvudstadsåret
Jenny arbetar nu med att hjälpa alla föreningar med att sammanställa en levande
aktivitetskalender och marknadsföra Åsele som en del av Kulturhuvudstadsåret. Uppdaterad
information finns nu alltid under denna länk. http://www.asele.nu/kalender.php
KOM IHÅG!! Att alltid informera Jenny om era nya eller ändrade händelser så ser hon till att
kalendern alltid är ”up-to-date”.
Det finns också gratis utställningsutrymme i Umeå där Åsele kan vara med och marknadsföra
kommunen.

4.

Landsbygd 2.0 utvecklingsarbete
Nu fortsatte mötet i ny lokal. Processledaren hade förberett stationer för tre olika grupper och
försett dem med arbetsmaterial. Uppgiften blev att genom att svara på några frågor från
processledaren, diskutera fram steg för steg hur man ska göra för att utveckla Åsele. Alla tog sin
an uppgiften med stor entusiasm.
Resultatet av processarbetet sammanställs nu av Vuxenskolan och kommer att ligga som grund
för ett antal studiecirklar under året.

5.

Mötet avslutas
Ordförande tackade alla för deltagandet och avslutade mötet.
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