Åsele Byaråds styrelse 2012

– Verksamhetsplan 2012 –
1. Informationsspridning
1.1.
1.2.
1.3.

Verksamhetsplan/löpande aktiviteter, styrelseprotokoll, information
från samarbetspartners
Publiceras på Åsele Byaportal/Dokumentarkiv
Skickas till alla medlemsrepresentanter, helst med e-post,
upptagna på listan som används som medlemsmatrikel på
årsstämman. Aktuella kontaktuppgifter tas från Åsele kommuns
föreningsregister.

2. Bredband till alla byar
2.1.

2.2.

Fortsätta samarbeta med kommunen/IT-avdelningen avseende
åtgärder som kan påskynda tillgången till bredband med bra
kapacitet i områden som saknar det
Följa upp och informera om PTS-uppmaningen till
byarådsmedlemmarna.

3. Marknadsföring av byarna
3.1.

Följa upp att överenskomna åtgärder för byaportalen utförts

4. Landsbygdsutveckling tillsammans med andra – Pågående.
4.1.
Åsele Kommun – Byarådet ser det som viktigt att hålla nära kontakt
med kommunen och kommer därför att under 2012 ha nära kontakt
med Åsele näringslivschef Robert Borgen och andra
förvaltningschefer vid behov.
4.2.
Leader Lappland – Årsstämmans val av representant för år 2012 är
Agneta Nordin.
4.3.
Länsbygderådet – Åsele Byaråd representeras av Karin Scherdin,
nyvald styrelseledamot i Länsbygderådet. Åsele byars
representanter i Länsbygderådet utses från byarådets medlemmar.
5. Föreningsmöten – Åsele Byaråd skall under året hålla
5.1.
Årsstämma
5.2.
Två medlemsmöten
5.3.
Styrelsemöten

Åsele Byaråds styrelse 2012
6. Samarrangemang – Synliggöra och marknadsföra byarna
6.1.
Förslag på arrangemang som anses lämpliga kan komma från
exempelvis Turism/Fritid förvaltningen, byarådet och/eller
medlemmar.
6.2.
Samarbete med kommunen kring lämpliga arrangemang/aktiviteter
6.3.
Byasamarbete
6.4.
Föreningssamarbete
6.5.
Nationaldagen
6.6.
Skördemarknad
6.7.
Julmarknad
7. Frågeställningar som kommer att vidareutvecklas under 2012 års
verksamhet
7.1.
Verksamhetsplan 2012 – uppföljning
7.2.
Vilka frågor ska vi långsiktigt arbeta med?
7.2.1.
Inflyttning – hur ska vi få tomma hus bebodda?
7.2.2.
Kulturinventering i byarna – Anita Westerlund i Gafsele håller
på med en sammanställning.
7.2.3.
Uppföljning av kommunens arbete för byarnas utveckling
8. Långsiktig strategi och verksamhetsplanering – Utgående från årets
verksamhetsplan och det arbete som genomförs skapa en långsiktig
strategi för föreningens arbete

