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.  
 
”Nya Landsbygdsgruppen” 
Förslaget som har kommit från kommunen och Glenn Nordlund är följande: 
Tre ordinarie politiker och tre ersättare utses av kommunstyrelsen 
Tre ordinarie och tre ersättare från KBR utses på KBR:s årsmöte 
En ordinarie företagarrepresentant och en ersättare utses på KBR:s årsmöte 
Lena Lindström ansvarig för landsbygdsfrågor inom kommunen 
Siv Sandberg ansvarig för turismfrågor 
Gruppen beräknas ha 6-8 möten/år dagtid och kvällstid. Ledamöterna kommer att få 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Glenn Nordlund föreslår att ledamöterna väljs för en 
mandatperiod, styrelsens förslag är att man väljs som representant i Landsbygdsgruppen på 
ett år. 
 
Företagsrepresentant i Landsbygdsgruppen 
Agneta Westberg skickar ut en förfrågan till företagarföreningarna i kommunen och ber om 
att få förslag på representanter till gruppen, även styrelsemedlemmarna ombeds att komma 
med förslag.  
 
Landsbygdskonferensen 
Vid årsmötet bör även en representant för planering av den årligt återkommande 
Landbygdskonferensen utses. 
Beslut: Pär Wallin representerar KBR vid det första planeringsmötet den 11 mars. 
 
Hemsidan 
Ingela Melinder presenterade sitt förslag på KBR:s hemsida. Adressen till hemsidan är 
www.kbr-ornskoldsvik.se. För att få hemsidan intressant och attraktiv ombeds alla i styrelsen 
att komma med förslag på hur man ska använda sidan och hur man ska presentera områdena 
runt kommunen med text och bilder.  Alla i styrelsen har tillgång till hemsidan via de 
inloggningsuppgifter som Ingela lämnade ut. 
Beslut: Ingela Melinder och Agneta Westberg utses som administratörer för hemsidan. 
En Facebook sida har skapats för föreningen och den innehåller även en sluten 
facebookgrupp för styrelsen. Det vore bra om alla i styrelsen skaffade ett facebookkonto då 
man skulle kunna föra diskussionerna där istället för via e-posten. 
 

1. Rapport, möten med kommunen, konferens servicepunkter 
Ann Holst har utsetts att skriva det första utkastet till en projektplan. 


