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BRÖ 2015 §20 - §31 

Protokoll styrelsemöte Bygderådet Örnsköldsvik. 
Datum: tisdag 5 april 2016, Plats: Svedje IF Bygdegård 
Deltagare: Agneta Westberg, Ingela Melinder, Henrik Hägglund, Agneta Alenius Madsen, 

Marina Viström, Sirpa Matkala    

Ej närvarande:  Jeanette Sollgard, Sören Sjöbergh, Karl-Gunnar Häggqvist, Sofia Olsson, 

Thomas Wahlström 

 

 

§20. Mötet öppnades.  

§21. Dagordningen godkändes. 

§22. Justerare. Sirpa Matkala utsågs till att justera protokollet. 

§23. Länsbygderådet Bengt Rönnqvist informerade om det kommande upplägget för 
HSSL-Y, med bl.a två landskapsgrupper, korandet av Årets Bygd m.m. HSSL-Y efterlyser 
också landsbygdsprojekt.  
Bengt kollar upp ”bidrag” till buss till Landsbygdsriksdagen. 

§24. Bygd och Stad i Balans: Beslutades att protokollen alltid läggs ut i styrelsegruppen. 

§25. Landsbygdsgruppen m.m. Vi ska begära att studiebesök och dylikt ska ligga utanför 
de ordinarie mötena och inte ersätta dessa. Beslut om att begära konsekvensanalysen 
angående äldreboenden så fort den är klar. 

§26. Information: Facebook, hemsida etc: 206 Gilla för sidan, 74 medlemmar i gruppen. 
Ingela gör alla till administratörer. Hemsides-frågor bordlägges, då hemsidan för tillfället 
inte går att nå. Ingela kollar upp detta. 

Listorna med föreningar bör uppdateras med PRO, idrottsföreningar etc. 

Nyhetsbrev: Bör innehålla skrivelsen om äldreboenden, Leader-info samt om mötet med 
landsbygdsministern. 

§27. Ulvökonferens: onsdag 18 maj åker styrelsen ut till Ulvön. Information om detta 
läggs i styrelsegruppen. 

§28. Utvärdering Årets Bygdebo och Årsmötet: Dukar och dekorationer till nästa gång. 
Inte så långt program. Nomineringstid fram till 31 december varje år. Statuter: Någon som 
gjort något för bygden under året. Jury ska bestå av styrelsen SAMT omröstning i Fb-
gruppen Bygderådet Örnsköldsvik. 
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§29. Övriga frågor: Sirpa lyfte frågan hur vi ska kunna samarbeta med ungdomar. Vi 
funderar på detta. 

§30. Nästa möte 18 - 19 maj 2016 på Ulvön. 

§31. Mötet avslutades  

Vid protokollet 

   

 

Ingela Melinder 

Justeras: 

 

 

Sirpa Matkala     Agneta Alenius Madsen 

Justerare    Ordförande 


