Styrelsemöte Åseles Bygderåd
Datum:
Plats:
Närvarande:

16 september 2015, kl.18.00
Vuxenskolans lokaler
Jenny Lundqvist, Raquel Johansson, Linnéa Lindberg,
Ingvar Lindberg, Henric Hellgren

1. Mötets öppnande och val av justerare
Raquel Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Som Justerare valdes Linnea Lindberg
2. Inkomna skrivelser/inbjudan
Årets Eldsjäl dag 17 oktober i Arvidsjaur. Hålls tillsammans med HSSL Norrbotten. Inbjudan kommer.
27-29 maj 2016 landsbygdsriksdag på Gotland
Landsbygdskonferens i Norsjö i oktober.
3. Bygdebanken
Medlemmarna i Bygdebanken i VB måste ses över. Föreningar måste informeras att det finns bra fördelar att
var med i BB. tex. är de försäkrade vid evenemang genom medlemskapet. Åseles föreningar rings av oss för
att kontrollera att gammal kontakt info är korrekt.
4. Rapport från HSSL VB möten den 15 juni och 21 aug
Raquel går igenom vad som sagts på mötena med HSSL VB & NB i Skråvträsk och Svenbyn.
Lars Westerlund är ny ordförande. VB har nu gått ihop med NB.
HSSL NB har ett kontor i Piteå där de driver projekt och finansierar sig på detta vis. Raquel har sökt 208 tkr
för digital kommunikation. Detta för att undvika långa resor för varje möte, med risk för litet deltagande.
Styrelsen i HSSL är inte rätt tillsatt säger valberedningen. I nuläget representeras inte alla kommuner i VB.
LLU - Alla pengar har blivit godkända. Erik Östergren och Lars Westerlund är områden.
5. Genomgång av Mateventet
Vi gjorde ett försök och kommer att försöka nästa år kanske lite annorlunda. Se bilaga
6. Planering av medlemsmöte/medborgardialog
Vi måste ha ett medlemsmöte i november. Där bjuder vi in Arne Petterson som berättar om kabel och
bredband och Jeanette som berättar om vilka projekt vi skulle kunna göra i Åsele inom
Landsbygdsprogrammet. Vi bjuder in Jeanette för ett möte innan för att diskutera hur vi går till väga. Vi
bestämmer att träffa Jeanette 1 oktober 17.30. Vid detta möte ska vi ha ringt till föreningarna för att kontrollera
kontaktuppgifter.
7. Avslut
Ordförande tackade alla för deltagandet och avslutade mötet. Nästa möte äger rum 1 oktober klockan 17.30
om inte annat bestäms efter dialog med Jeanette.
Vid protokollet

Justerat

Jenny Lundqvist

Linnéa Lindberg

Godkänt

Raquel Johansson
Not: Denna information är publik och främst avsedd för Åsele Byaråds medlemmar
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