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Närvarande: Anita Kemlén, Annelie Grahn, Tord Eriksson, Sylvia
Samuelsson

§1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2. Till mötessekreterare utses Sylvia.
§3. Till protokolljusterare utses Annelie.
§4. Dagordningen fastställes med tillägget att §7a flyttas fram till
kommande styrelsemöte.
§5. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.
§6a. Information från ordföranden
• Samråd med KS AU angående ekonomisk stöd sker den 4 maj.
• Bredband till alla byar. Skrivelse till Region Västerbotten där
byarnas stora behov beskrivs, samtidigt som brist på medel
omöjliggör för kommunen att klara nödvändig utbyggnad.
Regionens stöd behövs för att lösa denna problematik.
• Samexistens, naturaktiva näringar. Frågan lyft mot ÅNS.
• Varpsjösbegäran om utträde vid årsstämman. Eventuellt
återinträde kommer att behandlas på nästa byamöte.
§6b. Information från kassören
• Bankkontakterna är klara avseende rätt att teckna konto.
• Byarådets ekonomiska ställning är nu klarlagd.
§6c. Övrig information
• Sylvia, Annelie – Informerade om Kulturnatta arrangemanget.
• Styrelsen kommer att via utskick till byarna informera om
verksamhetsplanen, kontaktpersoner, medverkan vid
Kultunatta, frågor angående kommande utvecklingplaner m.m
§ 7. Beslutsärenden
a. Byarådets hemsida – direktiv för webbinfo.
Framflyttad till nästa styrelsemöte.
b. Länsbygderådet – direktiv, arbetssätt, samarbete med
föreningens valda representanter. Mötet beslutar att:

• Representanterna till Länsbygderådet får justerade protokoll
från Byarådet via e-post från sekreteraren.
• Information till och samråd med Byarådet sker genom att
representanterna kontaktar sekreteraren. I första hand bokas
de in på nästa styrelsemöte.
• Representanterna ansöker om medel hos Byarådet före
aktivitetens genomförande.
• Reseersättning utgår från Byarådet endast för uppdrag och
resor som Byarådet beslutat om.
• Sekreteraren skickar e-post med denna information till
representanter i Länsbygderådet.
c. Föreningens deklaration för 2009 är inlämnad .
d. Kassör och ordförande har tagit fram ekonomisk redovisning
och budgetunderlag till mötet med KS AU den 4 maj.
§ 8. Diskussionsärenden. Skrivelsen till medlemmarna diskuterades.
§ 9. Arbetsplaneringen kvarstår enligt tidigare plan
§10. Övriga frågor: Skyltprojektets redovisning. Mötet enades om att
blankett för redovisning av skyltprojektet kommer att skickas ut till
byarna i det gemensamma utskicket.
§ 11. Tid för nästa möte: 25 maj kl 18.00, Åsele Turistbyrå.
§.12 Mötets avslutades.
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Tillsammans med ordförande har underlag till
mötet med KS AU framtagits gällande föreningens ekonomi.
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