Protokoll öppet möte Kallbygdens Intresseförening
Observera att detta protokoll i huvudsak är maskerat avseende
personuppgifter, folk och förtroendevalda är dock namngivna. För att erhålla
protokoll i sin helhet kontaktas sekreterare@kallbygden.com
Plats: Microsoft Teams
Datum: 22/11-2020
Tid: 19:00-21:00

Närvarande: 17 personer
§ 55 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
§ 56 Val av mötesordförande
Christer Edsholm
§ 57 Val av mötessekreterare
Anders Wittenström
§ 58 Val av justerare
Emma Englund
§ 59 Genomgång och godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 60 Genomgång av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll blev svårt att få ihop på grund av att tekniken strulade under
mötet och att utpekad sekreterare byttes ut under mötet. Ordförande gick igenom punkter av
betydelse. Byalag som har synpunkter på protokollet uppmanas att kontakta
sekreterare för justering. Protokollet skickades ut till byalagen i samband med
möteskallelsen.
§ 61 Information om Kallbygdsgemenskapande pepp-pengar
Intresseföreningen har annonserat om att byalag och föreningar kan söka pengar (4x5000
kr) ur en pott som Intresseföreningen har tillgodo för att genomföra en bygdegemensam
aktivitet.
Föreningen Huså-spelet och Kalls idrottsförening har skickat in respektive annonserat att
ansökan kommer att komma in. För att ansökningarna ska bli korrekta visade NN var det går
att hitta information om hur de ska se ut. Dessa återfinns i Kallendariets digitala novembernummer och går att nå via Kallbygden.com eller direkt via denna länk, klicka här. Om flera
föreningar går ihop med en ansökan så går det att söka för ett ökat belopp. Två föreningar
Satsningen ingår i ”Utveckling av näringslivet
och ett förbättrat företagsklimat i Åre kommun 2018-2020”

kan söka för 10 000 kr och tre föreningar kan söka för 15 000 kr och så vidare. Pengarna
går att växla upp om det finns ett behov.
§ 62 Information, diskussion samt förslag till beslut angående Kallbygdens hemsida,
Kallbygden.com
Hur hanterar vi protokoll, ärendelista, företagarregister med mera med hänsyn till GDPR.
Utvecklingsgruppen vill lägga ut protokoll med mera på hemsidan men hur gör vi? Förslag
från sekreterare är att vi lägger ut protokoll utan namn på Kallbygden.com, undantaget
exempelvis årsmöten där personer blivit valda till olika poster. Protokollen i sin helhet finns
sparade hos föreningen och kan lämnas ut vid begäran.
Mötet beslutade förslaget från sekreterare.
§ 63 Förslag till beslut om rutiner och principer angående Kallendariet i pappersform
Hur många exemplar per byalag ska tryckas? Ska Kallendarium läggas ut till allmänheten på
anläggningar? Ansvarig kontakt i varje byalag? Ska företag, byalag och föreningar hjälpa till
med finansiering?








Huså. Kontakt NN. Delar ut även till Digernäset med anledning av postlådornas
placering. Behöver 70 stycken nummer till fast boende. 120 stycken nummer behövs
när turister är på plats.
Kall södra. Kontakt NN. Kall södra delar ut mellan Blåmyran och Harrån.
SKB. Kontakt NN. Bortre gräns Berge.
Kallrör-Vassnäs. Närvarade ej.
Konäs. Kontakt NN. Delar ut mellan Skagen och Konäs.
Västra Kall. Kontakt NN.

Det finns önskemål att lägga ut ett antal nummer på allmän plats. Huså byalag nämnde att
sommarnummer gärna får ligga i båthuset i Huså i sommar. SKB lyfter affären och
bygallerian som platser att lägga ut extranummer på.
Deadline för material av Kallendariets julnummer är 1 december. Skicka förslag till
redaktion@kallbygden.info.
Förslag på årsavgift för byalag, föreningar och företag. Finansiering behöver vara stabil och
smidig både för finansiärer och kassör. Kostnaden är enbart för tryck av Kallendariet då
byalagen står för distributionen. Finansieringsfrågan måste lyftas vid nästa möte igen.
Byalagen behöver därför vid nästa möte ange antal nummer som behövs (vid olika
tidpunkter under året) och förslag på hur mycket de är beredda att betala. Förslaget
från mötet är att byalagen betalar 500 kr per år. Till nästa möte behöver även frågan om
företagens möjlighet att finansiera Kallendariet beslutas. Ska företagen betala årsvis eller
bara de gånger de vill ha en annons med? NN lyfte en idé om finansieringsmodell
”Kallpasset”, en form av rabattkupong för olika aktiviteter i bygden. Kallpasset kan finansiera
Kallendariet. Årsavgiften för de tre tryckta numren som levererats är cirka 6000 kr per
år givet den storlek som är nu.
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§ 64 Bygdemedel
Rutiner, lärdomar inför nästa år
Till nästa år behöver vi försöka fånga fler ansökningar, ett förslag är att senarelägga
intresseföreningens möte efter Länsstyrelsen registrerat alla ansökningar. Ett annat förslag
är att föreningar kort redogör för vad de sökt bygdemedel för i Kallendariet.
NN informerade om att slyröjningsprojektet stött på patrull då den aktör som var med i
ansökansförslaget avvecklar sin verksamhet avseende just skogs-energi. Därför tittar
arbetsgruppen vidare med andra aktörer. Bedömer gruppen att projektet inte går att
genomföra kommer byalagen meddelas före prioriteringarna ska göras.
§ 65 Vad tror du om ”Lokal demokrati för Kallbygden”?
Omstart och presentation av arbetsgruppen
Ordförande redogjorde för områdesstyrelsens historia. Arbetsgruppen består av Christer
Edsholm, Andreas Sihvonen samt Kerstin Örbo. Kerstin och Andreas presenterade sig
själva, deras delaktighet och deras tankar om framtiden för projektet.
Linda presenterade två korta frågor för mötet att svara på. Byalagen får ta med sig
frågorna att diskutera i sin egen förening. Frågorna och svaren tas upp igen vid nästa
möte. Frågorna kommer även läggas ut i Kallendariets julnummer.
1: Varför är du engagerad i bygdedemokrati?
Svar från mötet: ”Det går inte låta bli”, ”För att kunna leva kvar”, ”Glad om jag kan bidra”,
”Enklare och roligare att leva om kontakten finns mellan människorna i bygden”, ”Korta
beslutsvägar och en möjlighet att påverka”, ”För att minska splittringen i samhället”.
2: Om målet är ”Kallbygden har en stark och hållbar tillväxt”
-

Vad behöver förändras?
Vad behöver utvecklas?

Arbetsgruppen uppskattade inspelen och tar med sig detta i kommande arbete.
§ 66 Nästa styrelsemöte
31 januari kl 19:00
§ 67 Övriga frågor
NN gav lite hopp om framtiden.
§ 68 Mötet avslutas
Christer avslutade mötet
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Mötesordförande

Justerare

Christer Edsholm

Emma Englund

___________________

__________________

Mötessekreterare
Anders Wittenström

___________________
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