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Närvarande: Anita Kemlén, Camilla Tellbro, Percy Deverot, Tord
Eriksson, Sylvia Samuelsson
§1. Mötets öppnande.
§2. Till mötessekreterare valdes Sylvia.
§3. Camilla valdes att justera dagens protokoll.
§4. Dagordningen fastställdes.
§5. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
§6. Information
a. Ordförande
- KS AU 2010-05-04: 30 000 beviljat. Kravet, sedan flera år, att
Byaportalen måste bära sina egna kostnader kvarstår.
- Kontakt har tagits med Ove Nordin på ÅNS angående –
Samexistens, naturaktiva näringar. Inget svar varför frågan
bevakas på Byarådets agenda framöver.
- Hur vill våra revisorer bli informerade om vår verksamhet?
Revisor suppleant Mats Ottosson finns med i Byarådets
arbete med Byaportalen. Annlie Jonsson samt Lars Ove
Sahlbjörk kontaktas av Anita för samråd i frågan.
b. Kassör
- Kort information om aktuell ekonomisk ställning.
c. Övriga ledamöter
- Kulturnatta: Byarådet har via brev förmedlat inbjudan från
Kulturnatta-gruppen till alla medlemmar men ingen har
anmält sig. Arrangemanget behöver kanske vidareutvecklas
för att byarna ska uppleva ett mervärde i att deltaga?
- Camilla: Upplever att styrelsen redan arbetar med de stora
frågorna som finns i medlemmarnas utvecklingsplaner
från tidigare år. Väntar på uppdatering av planerna via
enkätsvaren.

- Percy: Arbetet med Byaportalen inlett. EZIT väntar på årets
ersättning men har inte skickat faktura till Byarådet än.
d. Övrig information
- Tord arbetar vidare med frågan om uppröjning av leden
Lillögda – Nordsjöbron. Han håller i kontakterna med
Arbetsförmedlingen gällande den leden och eventuellt
tillkommande sträckor på förslag från byarna.
- En vinterled parallellt med Sagavägen planeras och
sträckan Åsele – Vilhelmina ska få huvudledsstandard
och marknadsföras brett. Projektgruppen ansöker om
Leadermedel via Åsele skoterklubb. Åsele Byaråd anser
att satsningen kommer att bli ett bra stöd för att marknadsföra byarna längs sträckan. Byarådet kommer att samarbeta
med projektet och Tord är kontaktperson.
- Gafsele kommer att fortsätta arbetet med att färdigställa en
permanent draghundsstadion som nav för marknadsföring
av Gafsele och närliggande byar. Även de projekten ser
styrelsen positivt på och kommer att samarbeta med.
Anita är styrelsens kontaktperson mot de projekten.
- Tord förslår att samarbete sker med Räddningstjänsten
angående en rundresa i olika kommundelar för att ge
information om brandförebyggande åtgärder. Gärna med
lokalt verksamt försäkringsbolag som exempelvis kan
erbjuda brandvarnare till rabatterat pris. Anita kontaktar
Jonas Harlin på Räddningstjänsten för att efterhöra intresse.
§7. Beslutsärenden
e. Byarådets hemsida – direktiv för webbinfo.
Beslut att den information som vi samlar i byarådets pärm
även görs synlig på Byaportalen med undantag att
medlemmars och styrelsens kontaktinformation begränsas
till namn då inga tillstånd för webbpublicering inhämtats.
Övriga kontaktuppgifter finns i Byarådets pärm på
Kultur/Fritid.
f. Budget 2010.
Beslut att Byaportalen blir självfinansierad via webbannonsintäkter från 2010-07-01 då alternativet är en kostnad på nära
800 kronor per by. Annonspris blir 600 kronor per år och
varje by förväntas ordna annonsör/er för att undvika
debitering. Annonsstart 2010-07-01 till 2011-06-30. Att lämna
förslag på annonsörer ingick i medlemsenkäten.

g. Den begränsade budgeten innebär att Byarådets kommande
arrangemang och medlemsmöten måste bli billigare än
budgeterat. Beslut att de ska ske i bred samverkan med
kommunen, studieförbund och andra intressenter så fler
delar på kostnaden och bred kompetens tillförs från
samarbetspartners. Medlemsmöte kan ha extra tema som
ger möjlighet till samarrangemang med annan part.
§8. Diskussionsärenden
h. Enkäter: endast tre enkätsvar har inkommit
i. Bredband till alla byar – skrivelse till Region Västerbotten.
Vi inväntar enkätsvaren som ska bidra med information.
j. Leader Lappland – Byarådet stöder de projekt i Leader som
ligger i linje med Byarådets uppdrag.
§9. Arbetsplanering
§10. Övriga frågor
§11. Nästa möte den 16 juni kl. 18.00 , Åsele Turistbyrå
§12. Mötets avslutande
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