Styrelsemöte
Åsele Byaråd
2012-03-28
10.00-12.00
Vuxenskolan

Kallelse:

2012-03-19

Mötet:

Ordinarie styrelsemöte nr 1

Närvarande:

Stig Hällestrand (Ordf)
Raquel Johansson (Sekreterare)
Karin Scherdin (Kassör)
Agneta Nordin (ledamot)
Vivi-Anne Bäcklund (ledamot)

Agenda
1. Mötets öppnande/ Val av justeringsman
2. Byaportalens avtal
3. Enskilda vägar planering av aktiviteter
4. Uppdatering av verksamheten
5. Övriga frågor
6. Mötet avslutas
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1.

Mötets öppnande och val av justerare
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Som Justerare valdes Agneta Nordin.

2.

Byaportalens avtal.
Avtalet har varit uppe hos Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) för beslut om ägarskap.
Resultatet är positivt. KSAU beslutade att kommunen tar kostnaden för portalen och tecknar
avtalet med Ezit. Detta meddelades av Hans Nyman per mail till styrelsen 2012-03-30.

Enskilda vägar planering av aktiviteter.
3.

Stig rapporterade från sina undersökningar ang enskilda vägar.
F n finns inget tvingande att göra en förrättning för att få statligt bidrag. Riksförbundet Enskilda
Vägar (REV), har tagit fram ett förslag till förenklade regler för skapande och underhållande av
andelstal för väghållarna. Den s k Finlandsmodellen. De nu gällande reglerna för att få statligt
bidrag finns hos Trafikverket ( Thomas Marklund?).
Beslutades att ta fram och presentera de nu gällande kraven på medlemsmötet. Målet är en
förenklad information till alla. Stig ansvarar..

4.

Uppdatering av verksamhetsplan

5.

Övriga Frågor

Karin rapporterade från Länsbygderådet http://www.lansbygderadet.se/ (Hon är vår
representant). De frågor som drivs i här påverkar starkt de frågor vi driver på lokal nivå (och
tvärtom).
Beslutades att revidera verksamhetsplanen så att den motsvarar det kommande planerade arbetet
för denna styrelse. Raquel skriver ett utkast i enlighet med genomgången från dagens möte

Uppdatering av informationen på Byaportalen för Byarådet.
Beslöts att alla dokument som skapas av byarådet; protokoll skrivelser och övrigt, läggs upp på
byaportalen i PDF-format. Raquel ansvarar.
Frågor att diskutera
Delaktighet i skapandet av olika verksamheter i samverkan med Gröna Navet t ex:
http://www.gronanavet.se/LaNo/grnavet.nsf/Start?OpenFrameset
Engagemang i Matslaget?
Det finns pengar kvar att söka från LeaderLappland http://www.leaderlappland.se/
Engagemang inom Närproducerat?
6.

Mötet avslutas
Ordförande tackade alla för deltagandet och avslutade mötet.
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Nästa möte:
2012-05-03 kl 18.30
Medlemsmöte den 2012-05-22 klockan 18.30

Vid protokollet

Justerat 2012-

Raquel Johansson

Agneta Nordin

Godkänt

Stig Hällestrand
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