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BRÖ 2015 §57 - §68 

Protokoll fört vid styrelsemöte Bygderådet Örnsköldsvik. 
 
Datum: måndag 19 oktober 2015 
Plats: Källarbackens Saga, Sidensjö. 
Deltagare: Ingela Melinder, , Agneta Alenius Madsen, Marina Viström, Sofia Olsson, Sirpa 

Matkala, Sören Sjöbergh, Thomas Wahlström 
Ej närvarande:  Jeanette Sollgard, Henrik Hägglund, Karl-Gunnar Häggkvist, Agneta 

Westberg 

 

§57. Mötet öppnades.  

§58. Dagordningen godkändes. 

§59. Justerare. Sofia Olsson utsågs till att justera protokollet. 

§60. Föregående protokoll. Protokoll från 18 maj och 29 september. 

§61. Ekonomisk Rapport: Ingen ekonomisk rapport denna gång.  

§62. Rapporter:  

Länsbygderådet: Sören berättade om organisationen HSSL-Y 

Styrgruppen Bygd o Stad i Balans 2.0: Vi har framfört våra synpunkter, bl.a om att vi 
önskar träffar ute på olika orter. 

Landsbygdsgruppen: Det viktigaste från mötet i augusti var att bättre rutiner för 
uppföljningar skulle upprättas. I oktober gjordes ett studiebesök på vindkraftsparken i 
Sidensjö. 

Vi har sammanställt 11 frågor som vi skickat in till Lena nu i oktober. 

Landsbygdskonferensen: Sirpa och Ingela rapporterade. Sammanfattningsvis en bra 
konferens. 

Studiebesök från andra kommuner: 12 och 20 augusti deltog Ingela vid studiebesök av 
Uppsala kommun respektive Sollefteå kommun för att informera om Bygderådets arbete. 

Mobiltäckning: Telia har svarat. Vi publicerar svaren på hemsidan. 

§63. Medlemsfrågor: 
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- Skrivelse till kommunen om borgen för fiberförening. Kommunen har nu tagit fram 
kriterier som en fiberförening måste uppfylla för att få borgen. Kriterierna bör publiceras 
på vår hemsida. Vi ska även lyfta fram de fiberföreningar som kommit igång. 

§64. Information:  

- Facebooksida 151 Gilla-markeringar, facebook-grupp 62 medlemmar.  

- Novembers nyhetsbrev bör handla om mobiltäckningen och Årets Bygdebo, 
presentation av styrelsen och kriterier för kommunal borgen vid fiberdragning. 

- Utbildning på decembermötet om hur vi alla kan bidra till hemsidan. 

- Broschyr: Sören och Marina justerar till marginalerna på broschyren 

§65. Ärenden.  

- Beslut om att skicka in en ansökan till Länsbygderådet om bidrag på 10000 kr. 

- Annons klar för Årets Bygdebo. Diskussion om HSSL:s logga ska vara med eller inte. 
Det beslöts att konsultera bl.a Bengt Rönnqvist. 

§66. Övriga frågor:  

Artikel om Årets Bygdebo behövs. Vi hjälps åt att skriva den genom styrelsens 
Facebook-grupp. 

§67. Nästa möte 23 november 2015 i Kyrkans Hus, Husum kl 18.30. 

§68. Mötet avslutades  

Vid protokollet 

 

   

Ingela Melinder 

Justeras: 

 

 

Sofia Olsson     Agneta Alenius Madsen 

Justerare    Ordförande 


