Åsele Byaråd
Styrelsemöte
Datum
Plats
Tid

7/2010
22.9 2010
Åsele turistbyrå
18.00

Närvarande: Anita Kemlén, Camilla Thellbro, Anneli Grahn
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Annelie väljes till mötessekreterare
§ 3. Camilla väljes till justerare
§ 4. Mötets dagordning fastställes
§ 5. Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna.
Protokoll 5-2010 föredrogs och lades till handlingarna.
§ 6. Information från
a. Ordförande:
- Brandskydds-och medlemsmötesplanering. Vi skall låta Åsele
Räddningstjänst/brandmannaföreningen komma med förslag på
lämpliga datum och sedan lägga ut en turnéplan där vi samlar ihop
byarna till 5 ”centralorter”. Annelie har gjort ett förslag på vilka det
skulle kunna vara. Vi kommer överens om att utesluta medverkan av
något försäkringsbolag. I övrigt kommer Vuxenskolan att informera om
årets utbud och cirklar och till sist avslutar vi med ett öppet
medlemsmöte för Åsele Byaråd. Vi kommer överens om att ställa frågan
”Behövs Åsele Byaråd?” för att få en diskussion om verksamheten.
b. Kassör:
- Utgår pga. kassörens frånvaro
c. Övriga ledamöter
-Annelie har funderat på hur vi ska gå vidare med frågan om
Samexistens mellan alla naturaktiva näringar. Det borde räcka med att vi
åker ut och håller 5 medlemsmöten under hösten och där borde vi kunna
lyfta frågan till diskussion med byarna. För brandskyddsturnén så har
följande byar utsetts till ”centralorter”: Lomsjö
Söråsele
Gafsele
Tallsjö
Älgsjö
Spridning av möten över kommunen har prioriterats.
-Sylvia, redovisning av skyltmålning utgår pga. frånvaro.
-Sylvia, uppdatering av medlemsregister utgår pga. frånvaro.
-Camilla visar ett utkast på sammanställningen av byarnas
utvecklingplaner och kommer att fortsätta med det arbetet.
-Camilla, arbetet med Byaportalen och Byarådsinformation. Camilla
kontaktar EZIT så att vi får möjlighet att förhandsgranska den nya

portalen innan den sjösätts. Byarådsinformationen måste vara klar så att
den ligger ute redan från början.
-Annelie, Banners till Byaportalen. Annelie har påbörjat rundringningen
till berörda byar men lade ganska snart ner det projektet. Byarna och
företagen vill ha en rad svar på frågor som vi egentligen inte har klara
svar på. Ex hur kommer dessa banners att se ut, ligger de konstant ute,
betalar man mer för att vara överst etc. Vi får helt enkelt göra ett utskick
med fullständig information och att vi då också skickar med
inbetalningskort på deras andel av driftssumman. På så sätt kanske vi
sätter lite fart på arbetet med att skaffa annonsörer.
-Ingen övrig information fanns att delge.
§ 7. Beslutsärenden
Inga beslutsärenden.
§ 8. Diskussionsärenden
Inga diskussionsärenden.
§ 9. Arbetsplanering:
a. Brandskydds-och medlemsmöten
-Anita sköter samråd med Brandförsvaret och Vuxenskolan.
-Annelie bokar lokaler sedan vi fått datum från brandmannaföreningen.
-Anita skickar kallelse via medlemsföreningar till dessa möten.
-Annelie klurar på en annonstext.
§ 10 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§ 11. Fastställande av nästa mötestid och plats.
Vi får komma överens om ett lämpligt datum via mail.
§ 12. Ordföranden avslutar mötet och tackar för konstruktivt arbete.

_________________________
ordf. Anita Kemlén

_________________________
sekr. Annelie Grahn

__________________________
justerare Camilla Thellbro

