Åsele Bygderåds styrelse 2016

– Verksamhetsplan 2016 –
1. Inledning
Rådet representerar den ideella sektorn i det lokala partnerskapet för Åsele
kommun.
Rådets verksamhetplan uppdateras, om möjligt, årligen för att återspegla
den föränderliga verklighet rådet lever i.
Verksamhetsplanens innehåll diskuteras med rådets medlemmar årligen,
lämpligtvis vid ett medlemsmöte på hösten.
Syftet med denna plan är att, genom att beskriva aktiviteter i punktform
inom olika ämnesområden, fokusera på de verksamheter som prioriterats
av medlemmarna.
2. Informationsspridning
2.1.
2.2.

Verksamhetsplan/löpande aktiviteter, styrelseprotokoll och övrig
information publiceras på Åsele Byaportal/Dokumentarkiv
Åsele Bygderåds medlemmar är de som är registrerade i Hela
Sverige Ska Leva (HSSL), Bygdebanken, för Åsele. Vi ansvarar för
att Medlemsregistret hålls aktuellt och uppdaterat.

3. Landsbygdsutveckling tillsammans med andra
3.1.

3.2.
3.3.

Bygderådet som är en del av Hela Sverige Ska Leva arbetar för att
skapa ett lokalt partnerskap mellan kommun - företag – och det
civila samhällets ideella sektor.
Åsele Bygderåds mål är att vara representerad på regionnivån av
Hela Sverige ska Leva– i både styrelse och referensgrupp.
Bygderådet bygger och uppehåller nätverk av kontakter i
utvecklingsfrågor både inom kommunen och inom regionen.

4. Utbildning
4.1.
4.2.

Vi ska fortlöpande delta i HSSL’s utbildningar.
Vi ska arbeta för att få fler unga personer delaktiga i
utvecklingsarbetet.

5. Föreningsmöten – Åsele Bygderåd skall under året hålla
5.1.
5.2.
5.3.

Årsstämma
Två medlemsmöten
Styrelsemöten
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6. Samarrangemang – Synliggöra och marknadsföra byarna
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Förslag på arrangemang som anses lämpliga kan komma från
exempelvis Tillväxt- och utvecklingsenheten, bygderådet och/eller
medlemmar.
Samarbete med studieförbund och kommunen kring lämpliga
arrangemang/aktiviteter
Byasamarbete
Föreningssamarbete
Samarbete med nya grupperingar som t ex omställningsgrupper
och bygdebolag

7. Lokal bygdeutveckling
7.1.

Vi håller kontakt med Åseles olika byagrupper för att få aktuell
information.

8. Långsiktig strategi och verksamhetsplanering
8.1.
8.2.

Vår långsiktiga strategi skall sikta mot omställning till ett hållbart
samhälle. Vi ska ha en långsiktig vy på vår strategiska planering.
Nätverksskapande insatser/verksamhet för att skapa kontakt med
nyckelpersoner inom det regionala och nationella stödsystemen.
Syftet är att skapa resurser för utveckling, bollplank, snabbare
handläggning och ev. undvika onödigt arbete
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