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§ 43 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
§ 44 Val av mötesordförande
Christer Edsholm
§ 45 Val av mötessekreterare
Anders Wittenström
§ 46 Val av justerare
Edvin Olsson
§ 47 Genomgång och godkännande av dagordning
Godkändes
§ 48 Information om Åre kommuns ledprojekt
Senarelades på grund av att kommunens representanter inte fått mötesinbjudan
§ 49 Fyllnadsval ledamöter från Konäs byalag
Mötet valde följande personer till ledamöter från Konäs byalag




Marja-Lisa Hyttsten - Ordinarie
Marie Christensson - Ordinarie
Py Melander - Suppleant

§ 50 Presentation av intresseföreningen
För att alla ska få samma information om vad intresseföreningen är och vad den gör så
avser arbetsutskottet att göra denna punkt återkommande i samband med första
styrelsemöte efter årsmötet.
Ordförande redogjorde för en kort historik om intresseföreningen och dess funktion som
bland annat samordnande för bygdemedelsprioritering i Kallbygden, drivande av projekt med
mera. Intresseföreningen äger även en lokal samt fastighetsbolaget med mera.

Mötesdeltagare som tidigare arbetat i intresseföreningen redogjorde för föreningens historik,
hur bygden engagerade sig politiskt för att vara med och påverka bygdemedelsansökningar
samt det kontor som fanns på plats i Vassnäs.
Mötet diskuterade behovet av att, på ett enkelt sätt, göra en uppdaterad presentation av
intresseföreningen.
Mötesdeltagare lyfte behovet av en kalender i Kallendariet samt en transparens för vad
intresseföreningen gör och inte gör.
Ordförande gick igenom föreningens stadgar.
Namn och kontaktinformation på styrelsemedlemmar i intresseföreningen behöver finnas på
internet ”www.kallbygden.com” och därför bör varje ledamot skicka kontaktuppgifter, kort
presentation och, om det finns vilja, även en bild till sekreterare@kallbygden.com
Förslag på att starta en arbetsgrupp som arbetar med information (hemsida och
Kallendarium). Varje byalag undersöker om det finns intresserade som kan delta. Även
personer som inte tillhör ett byalags styrelse får givetvis delta.
§ 51 Informationsrunda från byalagen inklusive andra föreningar
Frågeställningar: Hur hanterar byalagen informationen som kommer från
Intresseföreningen? Har byalagen skickat in kontaktuppgifter till Kallbygden.com? Vilka
aktiviteter är på gång till sommaren bland annat ”pepp-pengar-aktiviteterna?
-

-

-

-

-

Huså. Har genomfört strandstädning, tittar på hur det går att få mer
permanentboende i byn, kultursatsningar med mera. Då det händer så mycket och
då möten varit få så har informationen från intresseföreningen inte hamnat högst på
dagordningen.
Kall Södra. Arbetat med att bygga ut magasinet, byggt grillplats, förbereder för
solpaneler till magasinet.
Sölvsved-Kall-Back. Genomfört städdag, planerar midsommarfirande för pepppengar som beviljats, behöver avsyna bryggan och planera en invigning för
densamma. Underlag från intresseföreningen skickas inte vidare till byalagens
ledamöter men lyfts vid möten som en stående punkt. Som ett led i kommunikationen
från byalaget så informerade byalaget om att deras verksamhetsberättelse skickas ut
tillsammans med inbetalningskort till byns invånare.
Vassnäs-Kallrör. Byalaget har genomfört städning längs Kallvägen och gjort
iordning rastplats på riktig utsiktsplats efter vägen. Tankar på gym i bygdegården
finns, även skidskytte längs skidspåret.
Konäs. Informationen från intresseföreningen går ut på byalagets möten. Då byn är
liten och de flesta är engagerade i byalaget så nås de flesta av informationen.
Genomfört städning av vägkanter. Aktiviteter så som majbrasa och surströmming har
ställts in. Campingen har öppnats från 1a maj. Planerar invigning av den renoverade
bystugan samt plantering av träd och växter vid campingen.
Västra Kall. Vårfest och älgtjoa är de två aktiviteter som genomförs av byalaget och
dessa har behövt ställas in. Byalaget påverkas också av att norrmännen inte har
kunnat komma över gränsen då bland annat byalagets ordförande är från Norge.

§ 52 Information om LEA Coompanion samt enkät ”lokal demokrati”
1. Mötesdeltagare informerade om en lokal ekonomisk analys som genomförs via LEA
Coompanion i syfte att utveckla Kallbygden, exempelvis kan underlaget användas för
att undersöka möjligheten till kommersiell service i västra Kall och Huså. Om det
finns intresserade i byalagen eller i byarna som vill delta i detta arbete i en mindre
arbetsgrupp så kontaktas linda@forsslivs.se. Beredningsgruppen som arbetar med
lokal demokrati i Kallbygden har fått 16 svar på sin digitala fråge-enkät. Enkäten ska
även skickas ut fysiskt.
§ 53 Fastighetsbolag
Fastighetsbolagets arbete som genomförs åt Årehus har löpt på utan uppdatering av avtal.
Just nu genomförs en förnyelse av avtalet. När förslag på avtal finns kommer det lyftas i
intresseföreningens arbetsgrupp.
§ 54 Bygdemedel
Ordförande informerade om att mer pengar beviljats till Kallbygden i år än föregående år.
Budskapet är därför att det är viktigt att föreningar i bygden söker bygdemedel för de projekt
som planeras. Utöver detta informerades om att kommunen sökt bygdemedel för ett projekt i
Kallbygden som inte fanns med i det underlag som prioriterades av byalagen.
Intresseföreningen lyfter därför frågan till kommunen så att de kan delta vid nästa års
presentationsrunda av bygdemedelsansökningar om nya ansökningar kommer komma.
§ 55 Förslag och beslut om LEADER-ansökningar
Beslutspunkter ansökningar






Fråga: Kan intresseföreningen stå bakom LEADER-ansökan för slyröjningsprojektet
som intresseföreningen tidigare sökte bygdemedel för?
Beslut: Mötet beviljade detta.
Fråga: Kan intresseföreningen stå som projektägare för en LEADER-ansökan för att
utveckla Kallsjöregattan till ett årligt återkommande evenemang och på sikt till en
organisation för evenemang på och kring Kallsjön?
Beslut: Mötet beviljade detta
Fråga: Kan intresseföreningen stå bakom Vinova-ansökan för finansiering av
organisationsutveckling av intresseföreningen?
Beslut: Mötet beviljade detta

§ 56 Kallendarium
Tidigare beslut om att byalagen sponsrar intresseföreningen varje år med 500 kr för tryck av
Kallendarium. Då Kall Södra och Kallrör-Vassnäs inte deltog vid möte då beslutet togs så
efterfrågades svar vid detta möte. Bägge byalagen svarade ja. Information om att Drottning
Sophia med flera också bidragit till tryckande av Kallendarium. Deadline för sommarnummer
är 13 juni. Byalagen uppmanades att skicka in material till sommarnumret till
redaktionen@kallbygden.info
§ 57 Övriga frågor

Ledamot från Sölvsved Kall Back informerade om ny inriktning på LEADER-program.
Önskan från ledamot om att Kallbygden bör ha plats i styrelsen för LEADER-programmet.
§ 58 Nästa möte
Styrelsemöte Västra Kall/digitalt 15 augusti

§ 23 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet
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