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ÅSELE BYGDERÅDS ÅRSMÖTE
Tid:
Plats:

11 maj 18.00 2016
Vuxenskolan

Närvarande:
Berith Oderståhl
Mikael Ågren
Magnus Hedberg
Ingvar Lindberg
Karin Scherdin

Erik Oderståhl
Kurt Burström
Magnus Strömberg
Gunnel Linné
Jenny Lundqvist

1.

Raquel hälsar välkommen.

2.

Till mötesordförande utses Gunnel Linné. Till sekreterare utses Jenny. Till Justerare utses Berith
Oderståhl och Karin Scherdin.

3.

Dagordningen godkänns. Kallelsen var ute i Åselenytt, facebook sida plus mejllista skickas ut.
Kallelseförfarandet godkänns. Åsele Nytt, Facebook och per mejl till alla medlemmar.

4.

Alla deltagare representerar en förening.

5. Verksamhetsberättelse – Raquel går igenom verksamhetsberättelsen. Se bilaga. Raquel går
igenom vad som sas på höstmötet. Bland annat över hur fantastiskt bredband vi har, vikten för
föreningar av att vara medlemmar i HSSL bl.a. pga. försäkring. Grannsamverkan presenterades av
Christer (polis). Det fanns stort intresse, men inget initiativ har tagits sedan dess. Gunnel tycker
frågan bör lyftas igen. Det finns 35 föreningar i Bygdebanken. Det borde dock vara fler. På
medlemsmötet i höstas kom ca. 35 personer. Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till
handlingarna.
6. Karin går igenom redovisningen. Se bilaga
Det diskuteras att Bygderådet inte har tagit in pengar över banners i år. Raquel berättar att Åseles
Bygderåd är en del av HSSL och Länsavdelningen är nu i färd med att försöka få alla kommuner att
skapa ett Bygderåd. Man vill även vara med och titta på hur man ska sköta bygderåden. Många
bygderåd har fått pengar från kommuner och där vill vi också knyta an. Raquel menar på att
Bygderådet utför ett antal uppgifter som kommunen annars skulle göra. Magnus ger förslag att
städande av rastplatser kan vara ett jobb som bygderådet kan sköta. Karin tycker att Företags
sponsorer var bra och menar på att företagen borde kontakteras igen.
Revisorerna godkänner bokföringen. Se bilaga.
7.

Styrelsen ges ansvarsfrihet.

8.

Inga motioner har kommit in.

9.
a)

Medlemsavgift kommer inte heller i framtiden inte tas ut. Detta följer HSSL filosofi att inte ta
ut medlemsavgift.
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b)

Reseersättning betalas ut 18,50/ mil. Kurt tycker att även bidrag ska betalas ut om man åker
på studiebesök. Om detta är möjligt bestämmer ekonomin. Vi tittar först på budgeten och
sedan avgörs detta.
c) Verksamhetsplan gås igenom.
Frågan kommer upp vad en lokal utvecklingsgruppär? Raquel förklarar att termen är svår och ska
ändras. Västerbotten har inte haft ett aktivt länsbygderåd, men nu har man hamnat i organisationen
HSSL. Västerbotten har inte som i Norrbotten ett kontor som jobbar med utveckling och där man
söker medel för att hjälpa byarna med resurser. Detta borde vara en naturlig uppgift för ett
bygderåd.
Punkt 4.1. i verksamhetsplanen revideras. Meningen lyder nu; Vi ska fortlöpande delta i HSSL
utbildningar.
Beslut: Att förutom mening 4.1 behålla verksamhetsplanen i originalskick.
Stämman föreslår även att styrelsen ska göra en budget efter det att verksamhetsplanenhar
reviderats.
10. Beslut av antal och val av styrelse (5 ordinarie och 2 suppleanter)
Styrelseordförande på ett år
Raquel Johansson
Ordinarie Ledarmöter på två år
omval av Mikael Ågren och nyval av Magnus Strömberg.
Suppleanter på ett år
Maria Lindahl och Evelina Salomonsson
Kompletteringsval
ny val på ett år av Kurt Burström
Revisorer:
omval av Anny Jonsson och Lars Olof Salbjörk, ersättare
Mats Ottoson
Valberedning
ingen
Val till referensgruppen i HSSL
Kurt Burström
Lämnar sitt uppdrag som sekreterare
Jenny Lundqvist
11. Övriga frågor
a) Namnbytet ”Åsele Bygderåd” fastställs och godkänns för andra gången.
b)

Karin berättar om videotekniks årsmöte idag. Videoteknik tar över Åsele.nu. Idén som kom fram
var att byarna ska få utveckla sina hemsidor. Fredrik (VT) är engagerad i Byaportalen. Magnus
och Karin kommer med ett förslag där videoteknik kan stå för Byarådens
hemsidesupport. De står för att banners uppdateras och säljs och tar därför en % av försäljning,
en slags serviceavgift. En banner kostar ca. 860,-. För jämförelse tar Åsele.nu ut 1200,-.
Jenny menar att hemsidor i traditionell tappning är gammalmodig. Magnus ger förslag
till att lägga upp Facebook som ett flöde på hemsidorna. Detta skulle dra fler yngre människor.
Byarnas hemsidan är en informations källa. Nyheter kommer på FB
Beslut: Raquel föreslår att VT och BR sätter sig tillsammans och pratar om hur det skulle kunna se ut.
De presenterar detta på nästa bygderådsmöte och videotekniks medlemsmöte. Beslut tas av de båda
styrelserna.
c)

Gunnel ger ett lästips om ”korten på bordet”.

Mötet avslutas
Bilagor
Verksamhetsplan & Verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning
Röstlängd
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Vid protokollet

Justerat

Jenny Lundqvist

Berith Oderståhl

Karin Scherdin

Godkänt

Raquel Johansson
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