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BRÖ 2017 §18 - §29

Protokoll fört vid styrelsemöte Bygderådet Örnsköldsvik.
Datum: onsdag 22 mars 2017, Plats: Skorpeds Bygdegård
Deltagare: Agnetha Alenius Madsen, Ingela Melinder, Sirpa Matkala, Marina Viström,
Niklas Persson, Maria Boström, Thomas Wahlström
Anmäld frånvaro: Sofia Olsson, Kjell-Erik Edlund
Ej närvarande: Sören Sjöbergh, Karl-Gunnar Häggkvist
§18. Mötet öppnades. Presentationsrunda med anledning av nya styrelseledamöter.
§19. Dagordningen godkändes.
§20. Justerare. Sirpa Matkala utsågs till att justera protokollet.
§21. Föregående protokoll. Ok. (Konstituerande o mötesplanering)
§22. Ekonomisk rapport. Finns ingen gjord ännu, pga ny kassör.
§23. Rapporter
- Länsbygderådet. Sirpa och Bengt representerar. Årsmöte 22 april.
- Leader Höga Kusten, nominering av ledamot. Två nya nomineringar. Agnetha Alenius
Madsen, Niklas Persson.
- Styrgruppen Bygd & Stad i balans 2.0. Slutkonferens 25 april i Mellansel. (Projektet
slut 30/4. Leader-delen av projektet kvarstår till 2018.) Sirpa redogjorde för en del resultat
som Bygd o Stad bidragit till, bl.a Ortsvandringar. Sirpa ställer frågan om
Landsbygdskonferens 2018 ersätts av LandsbygdsRiksdag 2018.
- Landsbygdskonferens Höga Kusten 2017: 28-29 september i Sollefteå
- Landsbygdsgruppen. Agnetha kan inte delta den 30 mars. Ersättare efterfrågas genom
styrelsens FB-grupp. Telefonmöte bör hållas innan LBG för att gå igenom
beslutsunderlaget.
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Ang. 16-åringars sommarjobb så har kommunen beslutat följande

Frågor att skicka till LBG: (Mejla Agnetha, för vidarebefordran.)
Hur ansöker ungdomarna?
Hur ansöker föreningen som behöver sommarjobbare?
Hur många kan man anställa?
Vad räknas som ”publik verksamhet öppen för besökare”?
Vad händer om etableringen av Bygdsam blir försenad i ett område?
Vad menas med ”etablerat Bygdsam”?
Fråga att ställa på LBG-mötet: Går det att förhandla sig till en större pott för
Bygdeavgiftsmedel?
*Indikationer på att folk är missnöjda med att det gamla systemet med MÅG kommer att
försämra för vissa områden i kommunen. Önskemål om att skapa ett nytt system eller ett
utbyggt system för periferi-områdena.
- Partnerskap Platsvarumärket Örnsköldsvik. Bordlägges pga Sofia Olssons frånvaro.
- Landsbygdsriksdagsarbetsgruppen. Inspirationsresor på fredagen planeras, vilka är
denna grupps ansvarsområde.

§24. Medlemsfrågor
- nya frågor. Äldreboende på landsbygden. Ska vi göra en enkät? Maria kontaktar NeaMarie, SPF, för att ta del av tidigare informationsinsamling. Enkätgrupp består av Agnetha,
Maria och Niklas.

§25. Information
- Facebooksida, 331 Gilla. Ingela går igenom administratörerna.
- Facebookgrupp, 170 medlemmar.
- Facebookgrupp Styrelsen: Ingela fixar inför styrelse-presentation på hemsidan. Fråga
efter mobilnummer i ett inlägg med kommentarer.
- nyhetsbrev: Ny styrelse, Landsbygdsriksdag, 16-åringars feriejobb, uppmuntra folk att
fråga/kontakta BRÖ, uppmana folk att registrera sig i Bygdebanken,
- hemsida: Presentation av styrelsen, med bild och allt.
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§26. Ärenden
- årsmötet ”bu och bä”: Folkets Röst har kommit som förslag – Mellovarning? Tydligare
med jury och hur röstningen går till, med sluten röstning och allt. Också att styrelsen går
igenom alla nomineringar inför omröstningen. ”Att göra-lista” upprättas av Sirpa. Vi bör
alltid ha underhållning.
- projektansökan Världsklass incheckning. Bordlägges till nästa möte.
- sammanställning vad vi gjort sedan 2009. Agnetha kollar med Yvonne Häggström.
§27. Övriga frågor. Återvinning, fråga skickas till LBG. Sopkärl: det nya systemet med
bruna kärl ”straffar” miljövänner som komposterar eller liknande. Hur kan detta hanteras
på ett bättre sätt?
Frågan om Informatör för BRÖ bordläggs till nästa möte.
§28. Nästa möte 25 april kl 17.00 i Mellansel, innan slutkonferens för Bygd och Stad i
Balans 2.0.
§29. Mötet avslutades
Vid protokollet

Ingela Melinder
Justeras:

Sirpa Matkala

Agneta Alenius Madsen

Justerare

Ordförande
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