Åsele Byaråd
Styrelsemöte
Datum
Plats
Tid

6/2010
30.8 2010
Åsele turistbyrå
18.00

Närvarande: Anita Kemlén, Sylvia Samuelsson, Anneli Grahn
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Sylvia väljes till mötessekreterare
§ 3. Anneli väljes till justerare
§ 4. Mötets dagordning fastställes
§ 5. Föregående mötes protokoll har mötessekreteraren Percy, av hälsoskäl, inte
färdigställt ännu varför det behandlas på nästa möte.
§ 6. Information från
a. Ordförande:
- Percy Deverot har avsagt sig alla uppdrag av hälsoskäl.
Suppleanten Annelie Grahn blir därmed ordinarie ledamot i styrelsen.
- Samexistens, naturaktiva näringar – ännu ingen respons från ÅNS.
- Brandskyddsinformation i byarna: Brandförsvaret är vidtalade och ser
positivt på detta kommande arrangemang. Deltagande av lokalt
verksamt studieförbund och försäkringsbolag är önskvärt och kontakt
ska tas för samråd om medverkan i arrangemanget.
- Uppföljning: Byarådets mötesprotokoll skickas, enligt beslut, via e-post
till Länsbygderådets representant samt till revisor Anly svarar Sylvia.
b. Kassör:
- Utgår pga. kassörens frånvaro
c. Övriga ledamöter
- Inga arrangemangsförfrågningar inkommit.
- Sylvia och Annelie funderar på hur vi ska gå vidare med frågan om
Samexistens mellan alla naturaktiva näringar. Föreläsare med bra tips
för att undvika konflikter? Diskussion på medlemsmöte? Annat
angreppssätt?
§ 7. Beslutsärenden
Inga beslutsärenden.
§ 8. Diskussionsärenden
a. Inkomna enkäter. Mer än häften av de utskickade enkäterna har inkommit.
Camilla och Sylvia får de enkätdelar som är inom deras ansvarsområde
och ordförande har sammanställt de övriga punkterna. Alla styrelsemedlemmar får ett ex av ordförandes sammanställning. Sylvia och Camilla
redovisar sina områden när genomgång och sammanställning är klar.
b. Inkomna förslag på annonsörer i Byaportalen: Ca 20 företag har anmält
intresse. 600 kr/år är priset för annonsplats på Byaportalen.

c. ”Bredband till alla byar”-skrivelse till region Västerbotten. Skrivelse
sammanställs efter höstens medlemmöten för att få med eventella
tillkommande åsikter från byarna.
§ 9. Arbetsplanering:
a. Vi arbetar vidare med Medlemsmöten i samband med Brandskyddsturné.
Annelie och Sylvia lämnar förslag på fem lämpliga mötesplatser – lokaler
som täcker upp alla våra byar och vilka byar som ska kallas till respektive
lokal. Förslag på datum att diskutera med medarrangörer och för
lokalbokning.
d. Pga Percy avgått går Annelie in och ringer runt till företagen om banners
och ordförande kontaktar EZIT. Arbetet skall vara gjort innan den 15
september. Föreslås att Camilla, som redan är i arbetsgruppen för
Byaportalen, övertar huvudansvaret därefter.
§ 10 Övriga frågor.
Ordförande sänder kort med tack till Percy för hans engagemang och arbete i
Byarådet.
§ 11. Fastställande av nästa mötestid och plats.
Nästa möte onsdag den 22 september kl 18.00.
Plats. Turistbyrån i Åsele.
§ 12. Ordföranden avslutar mötet och tackar för konstruktivt arbete.

_________________________
ordf. Anita Kemlén

_________________________
sekr. Sylvia Samuelsson

__________________________
justerare Annelie Grahn

