Åsele Byaråd
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Karin Scherdin, ordförande, Raquel Johansson, sekreterare, Agneta Nordin kassör,
Sven-Gunnar Håkansson, ledamot, Carina Nilsson, ledamot, Fredrika Framtid
(representant utses till varje möte)Viviann Bäckström, suppleant, Ebbe
Engström,(adjungerad till styrelsen för 1 år)
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 fysiska styrelsemöten och 3
medlemsmöten. Styrelsearbetet har bestått i att lyfta medlemmarnas problematik
och varit en länk mot kommunen, Länsbygderådet och hela Sverige ska leva, samt
Leader Lappland. Medlemsmöte 1, förlades till Kulturhuset, för att samla byarna
inför ”Upplevelserundan” där Carina Nilsson var eldsjäl. Upplevelserundan blev
ett mycket uppskattat inslag i byarna. Vi har även varit behjälplig i ett
Leaderpojekt, där Fredrik Nordin var projektledare via ÅNS. Hans uppgift var att
kartlägga våra kultur- natur, -och besöksområden som är intressanta i Åsele
Kommun. Vi har haft en representant på informationsmöte om telefoni i Vännäs,
där Länsbygderådet var initiativtagare via hSsl. Medlemsmöte 2 förlades på
hembygdsområdet där Eskil Dagman informerade om byarummen på
hembygdsgården och vädjade att byarna ska fylla rummet med föremål, Egon gav
information från kommunen om ”Dialog”, styrelsen gav information om
byaportalens avtal mm. Vi hade representanter för Åsele Kommuns ”Dialog” där
byarna fick göra sin röst hörd. Länsbygderådet lade sitt medlemsmöte till
Östernoret, där vi processade om landsbygdutveckling. Ett 10-tal kommuner i
Västerbottens län var representerad. Medlemsmöte nr 3 förlade vi till Kulturhuset,
dit vi bjöd in ungdomar, till en utvecklingskväll om Landsbygd 2.0. Kristina
Engström från Vuxenskolan i Hammarstrand var processledare. Vi gjorde en
byarunda där representanterna berättade om byarnas verksamhetsplaner under
2014. Åsele Kommun informerade om en att en gemensam kalender håller på att
sammanställas, för att undvika krockar på verksamhet. Den kommer att finnas på
asele.se och asele.nu. Byarna uppmanades att lägga ut sina aktiviter där. Under
året har vi även haft representanter i Länsbygderådet och Leader Lappland.

Verksamhetsplan verksamhetsåret 2014
Medverka i Inspirationsdagen den 17 maj 2014
Lärande i Lokal utveckling skicka representanter från styrelsen
4 styrelsemöten
2 Medlemsmöten
Medverka i studiecirklar med fokus Landsbygd, fortsättning på Landsbygd 2.0

