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Linnea Lindberg
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Dagordning
1.

Mötets öppnande och val av justerare
Raquel Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Som Justerare valdes Henric Hellgren.

2.

Medlemsmöte 11 november klockan 18.00
Jenny kollar att vi få råvaror till fikat. Hon tar kontakt med Ingegerd och Antonio och
köper det andra som behövs (kaffe, saft etc.) Bygderådet kommer 1 timme före.
Inbjudan sätts in i Åsele nytt och lämnas till studieförbundet för affischering. kostnader
står SFV för. Varje talare får en kvart för att sen svara på frågor (se bilaga). Raquel
pratar med talarna. Hur får vi fler barnfamiljer att komma till våra möten? En aktivitet för
barn medans föräldrarna är på mötet föreslås.

3.

Hssl - riks
Utbildning i Stockholm. Första gången kurs hölls för HSSL läns. Det kom 13 från
landets alla län. De kom från olika delar av Sverige. Raquel berättar om kontor och
projekt som drivs. Ett projekt kommer till VB snart. En person jobbar med IT. De fick
mycket info om hur Hssl arbetar för att ta vidare till sina styrelser. Vi lärde oss om
föreningsstadgar, medlemskap etc. Raquel berättar hur HSSL är uppbyggt.2016 ska
man jobba med att få igång bygderåden. Alla föreningar är medlemmar i HSSL
länsnivå. och kan påverka denna. Bygderådet är språkrör för kommunerna. Vi måste
veta hur och vad vi kämpar för.

4.

Lappland 2020 konstituerande möte
Raquel berättar om mötet. Linnea är ordinarie ledamot för 1 år. Raquel är i
valberedningen fram till 2017. Hon berättar hur grupperingen ser ut mellan, kommun,
näringsliv och föreningar. Vi måste titta på om vi har ett kontor i Åsele för att vara
förberedda för första styrelsemötet. Linnéa kollar upp detta på kommunhuset, Jenny
tittar på Kulturhuset. Vi kan bidra till att vi får projektet till Åsele. Lokalekonomisk analys
görs i Östergötland och tar reda på hur människor lever, äter, läser etc. Utifrån detta
kan man driva projekt som är skräddarsydda.. Vår roll är att berätta för föreningar och
"pusha" dem att hitta på projekt..

5.

Övriga frågor
Bygdebanken. Alla har pratat med de medlemmar de fick tilldelade. Sidan ska
uppdateras. Om de vill ha hjälp, kan de kontakta Raquel och hon ändrar gammal
information. Henric berättar om Hälla och hur de lyckats att för gratis ström till
byastugan
Digitala sammanträden - Raquel har haft tel. möte med Thererse Bengard o Klas
Becklin ang. detta. Även Region 8 och Region VB är en del. Kanske kan Länsgruppen
bli en testgrupp.

6.
Avslut
Ordförande tackade alla för deltagandet och avslutade mötet. Nästa möte onsdag 9
december klockan 18.00
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Vid protokollet

Justerat

Jenny Lundqvist

Henric Hellgren

Godkänt

Raquel Johansson
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