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Åsele Byaråd
– verksamhetsplan 2010 –
Eftersom årsstämman 2010-02-22 inte behandlade ”förslag till verksamhetsplan för 2010”
förutsätts att det delegerats till styrelsen för fastställande, vilket skett vid styrelsemöte 2010-03-18.

1. Informationsspridning – verksamhet/aktiviteter, styrelseprotokoll, stadgar
a. publiceras på Byaportalen
b. skickas till alla medlemsrepresentanter
upptagna på listan som används som medlemsmatrikel på årsstämman
c. pärm på Kultur/Fritid
som kan läsas på Turistbyrån, men pärmen får inte tas därifrån
2. Bredband till alla byar – fortsatta samråd med Åsele kommuns ansvariga
angående nuläge och planering inför framtiden.
a. Synpunkter till Byarådet som ansvarar för samråd med kommunen.
b. Vad kan vi i byarna göra för att underlätta för kommunen i detta?
3. Marknadsföring av byarna – kartlägga intresse för turismsamverkan
a. Vilka byar och entreprenörer vill ingå i ett samarbete?
b. Säkerställa att kommunen är positiva, medverkar och stödjer!
c. Vilka övriga samarbetspartners ska eftersträvas?
Södra Lappland och Länsturism samarbete är självklara, vilka fler?
d. Vad ska marknadsföras?
e. Hur är tjänsten/produkten kvalitetssäkrad?
f. Hur kan byarnas utbud paketeras och marknadsföras?
g. Hur ska arbetet finansieras?
Egen insats, ansökan om lämpliga projektmedel, kommunbidrag, ….?
h. Samordning av arbetet med Peters/EZITs arbete med Byaportalen
i. Hur säkerställs verksamheten efter aktiviteten/projektet avslutats?
j. Vem ska äga rättigheterna till marknadsföringsmaterial/motsvarande?
k. Vad är gjort sedan tidigare som kan nyttjas i arbetet?
l. Vem/vilka kan vara drivande i arbetet?
Rätt kompetens, inställning och vilja, mycket god samarbetsförmåga!
m. Byarådet kallar till medlemsmöte, och kommunrepresentant behöver
närvara, där sammanställning av idéer sker och huvudansvarig utses.
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4. Byaportalen – i samband med att Peter/EZIT uppgraderar och
vidareutvecklar den bör ett antal frågor klargöras:
a. framtida finansiering,
b. portalens målgrupp/er,
c. upplägg av information/målgruppsfokuserad,
d. samverkan med www.asele.se, www.asele.nu, www.sodralappland.se
e. publikt utseende,
f. uppdatering av information – minimikrav,
g. hantering av byar som saknar personella resurser/tid/godtagbar
Internetuppkoppling för att ha en egen sida,
h. hantering av byar som saknar personella resurser/tid/godtagbar
Internetuppkoppling för att uppdatera information,
i. användarvänlighet för byarnas ansvariga/e,
j. utbildning av byarnas ansvariga samt resursperson.
k. Huvudansvarig samordnare är av Byarådets styrelse utsedd person.
5. Byautveckling genom samexistens med naturaktiva näringar
Naturaktiva näringar måste samsas och samarbeta med byarna om utveckling
ska ske. Alla näringar innebär arbetstillfällen men även intressekonflikter.
a. Hur ska jordbruk, vindkaft, vattenkraft, skogsnäring, hästföretagare,
mineralprospektering, rennäring, turistnäring med flera naturaktiva
aktörer samarbeta med byarna för att skapa positiv samexistens till
gagn för bygdens utveckling?
b. Hur skapar vi en överblick av alla intressenter och deras aktiviteter?
c. Hur ska vi jobba för att hantera intressekonflikter?
d. Vilken potential för tillväxt och/eller nya näringsidkare följer i de
naturaktiva näringarnas spår? Vilka är riskerna? Vad ska styra vägval?
e. Vilken samråds-, samarbets- och utvecklingsstrategi ska vi förorda?
f. Hur kan kommunen och Byarådet tillsammans arbeta med detta?
6. Landsbygdsutveckling tillsammans med andra – pågående
a. Åsele Kommun
b. Leader Lappland
c. Länsbygderådet
7. Bygdemedel
a. pågående skyltaktiviteter
b. nya aktiviteter
8. Föreningsmöten
a. Årsstämma – genomförd
b. Två medlemsmöten
c. Styrelsemöten
d. Arbetsgrupper
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9. Samarrangemang – synliggöra och marknadsföra byarna
Förslag på arrangemang som anses lämpliga kan komma från Turism/Fritid
förvaltningen, Byarådet och/eller medlemmar.
a. Samarbete med kommunen kring lämpliga arrangemang/aktiviteter
b. Byasamarbete
c. Föreningssamarbete
d. Kulturnatta
e. Julmarknad
10. Frågeställningar att vidareutveckla inför kommande års verksamhet
Vid medlemsmöte tillsätta en arbetsgrupp som går igenom förslagen inför
kommande års verksamhetsplanering. Vilka frågor ska vi jobba med? Varför?
Hur? När? Vad hinner och orkar Byarådet och medlemmarna med?
a. Verksamhetplan 2010 – uppföljning
b. Tidigare lyfta frågor som inte analyserats
1. Inflyttning – hur ska vi få tomma hus bebodda?
2. Kunskap om byarna – hur ska den presenteras och
spridas så att fler kan bli kunniga ambassadörer,
Turistbyrån uppdateras, webb uppdateras, et cetera?
3. Kulturinventering i byarna – finns intresse och vem ska
göra vad?
c. Genomgång av förslag i respektive byautvecklingsplan
d. Uppföljning av kommunens arbete för byarnas utveckling
e. Frågor lyfta av kommunen vid ordförandes samråd med kommunen
f. Frågor som aktualiseras under år 2010
g. Arbetet ska utmynna i att punkt 11 kan genomföras.
11. Långsiktig strategi och verksamhetsplanering
Utgående från årets verksamhetsplan och det arbete som genomförs under
punkt 10 skapa en långsiktig strategi för föreningens arbete.
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