Styrelsemöte
Åsele Byaråd
2013-06-10
Kl 17-18
Lärcentrum
Kallelse:
Mötet:

Styrelse

Närvarande:

Karin Scherdin (Ordf)
Agneta Nordin (Kassör)
Sven-Gunnar Håkansson
Carina Nilsson
Vivi-Ann Bäcklund

Agenda
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Info om Sevärt Lappland av Fredrik Nordin
7. Genomgång av föregående mötes protokoll
8. Ekonomirapport
9. Rapporter och skrivelse
. Nominering av eldsjäl
. Referensgrupp
. Länsbygderådet
. Hur förhåller vi oss inför valet 2014 samarbete med Hssl

10. Övriga frågor
11. Tid och plats för nästa möte
12. Mötet avslutas
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Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Val av mötesordförande.
Karin Scherdin valdes till mötesordförade.
Val av mötessekreterare
Agneta Nordin valdes till mötets sekreterare
Val av Justerare
Sven-Gunnar Håkansson valdes till justerare
Godkännande av dagorning
Mötet godkände dagordningen
Fredrik Nordin
Fredrik Nordin som arbetar med att inventera attraktiva besöksmål för projektet ”Sevärt
Lappland” informerade närvarande medlemmar om projektet och uppmanade att alla som
har intressanta äldre byggnader och andra intressanta gamla besöksmål, kan skicka in till
honom för eventuellt framtida projektarbete inom Leader Lappland.
Genomgång av föregående mötes protokoll
Ordförande läste igenom protokollet och mötet beslutade att lämna till handlingar.
Ekonomirapport
Kassör Agneta Nordin läste igenom årets ekonomitransaktioner som godkändes av mötet. .
Rapporter och skrivelser.
Ordf Karin Scherdin har besökt mötet hos ”Hela Sverige skall leva” där vikten av att
främja positiv utveckling av landsbygden tagits upp. ”Hela Sverige skall leva” är den
nationella föreningen över länsbygderådet, som i sin tur kommunbyaråden ligger under. På
mötet i Stockholm hade bl a frågan om namnbyte på byaråden tagits upp så att kopplingen
lätt ses till ”Hela Sverige skall leva”. En fråga som vi tar upp på nästa medlemsmöte i
september. Dessutom informerades om att vi bör nominera en ”eldsjäl” från kommunen till
Länsbygderådet 2014.
Övriga frågor / Ny föreningsrepresentant i LeaderLapplands LAG (Local Action
Group) Agneta Nordin vill avgå och mötet valde Karin Scherdin.
Tid och plats för nästa möte.
Nästa möte blir den 2 september kl 18 på Vuxenskolan.
Vid protokollet

Agneta Nordin

Justerat

Sven-Gunnar Håkansson

Godkänt

Karin Scherdin/ Ordförande
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