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Byaforum öppnas Kjell Öjeryd 
Kommunalrådet Kjell Öjeryd öppnar kvällens Byaforum, ett forum för byarnas möjligheter till 
utveckling och samarbete. Kjell berättar att bredbandsutbyggnad till byarna prioriteras den närmaste 
tiden och görs i samband med Vattenfalls kabelgrävningar. 
 
Bakgrund Pär Röckner 
Pär beskriver det tidigare Byarådets funktion och uppdrag historiskt. Idag finns inga medel avsatta för 
Byarådets verksamhet i dess gamla form. Nu och framöver samlas vi till gemensamma informations- 
och samrådsträffar under namnet Byaforum, vars syfte är att stimulera och bredda deltagandet och 
lyfta in byaföreningarnas och andra organisationers behov och idéer i olika insatser och projekt. 
 
Riktlinjer Föreningsbidrag – bidragsmöjligheter Pär Röckner 
Alla kommunala föreningsbidrag skall innehåll verksamhetsberättelse, årsbokslut samt 
registreringsbevis. Medel som man söker nu avser 2017, och senast den31 augusti skall dessa 
ansökningar vara inlämnade. 
Var hittar man information om föreningsbidragen? Se kommunens hemsida, www.sorsele.se, under 
fliken ”Uppleva & göra”, ”Föreningsliv” och ”Bidrag och stöd”, därefter ”Riktlinjer föreningsbidrag”. 
 
Bygdeavgiftsmedel Pär Röckner 
Bygdeavgiftmedel söks hos Västerbottens Länsstyrelse (VLS) och dessa ansökningar hanteras av VLS. 
Se bilaga: Processkartan. 
 
 

http://www.sorsele.se/


LONA Pär Röckner 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/ 
LONA-projekt till vår region är viktigt säger Pär. Genom dessa projekt kan föreningen medverka till 
att visa upp eller tillgänglighetsgöra besöksmål för besökare genom skyltning, spångning, rastplatser 
eller toaletter. Ansökan skall vara inne före 1 december 2016. Kommunen skall även vara 
medsökande. 
Ta kontakt med Pär, par.rockner@sorsele.se, för handledning i ansökningsförfarandet. 
 
Skogsstyrelsen NOKÅS Pär Röckner 
För närmare information om NOKÅS (Natur- och kulturmiljövårsåtgärder i skogen), se 
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Stod-och-bidrag/Nokas/ 
 
Bygdegårdarnas Riksförbund Pär Röckner 
Se http://www.bygdegardarna.se/ 
Om föreningen inte är ansluten till något förbund så kan man kontakta Bygdegårdarnas Riksförbund  
om medlemskap. 
 
Leader Lappland 2020 Leopold Sjöström 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/lokaltleddutvecklinggenomlea
der/lokaltleddutveckling20142020.4.37e9ac46144f41921cd13e12.html 
Leaderområdet är godkänt och föreningen Leader Lappland 2020 är bildad, men Jordbruksverket har 
ännu inte gett startbesked. Information om strategin, insatsområden, ansökningsförfarande, 
kontaktuppgifter till föreningens kansli etc kommer att presenteras på föreningens hemsida när allt 
är klart. 
 
Leader Fiskeområde Vindelälven Leopold Sjöström 
http://www.fiskeomradevindelalven.se/Start/ 
Leader Fiskeområde Vindelälven har fått startbesked och på deras hemsida hittar man 
kontaktuppgifter och kan läsa om insatsområden, målgrupper etc. 
 
Arvsfonden Leopold Sjöström 
http://www.arvsfonden.se/ 
Arvsfonden kan bevilja PROJEKTSTÖD eller LOKALSTÖD. 
Läs noga kriterierna för stöd. 
På http://www.arvsfonden.se/sok-pengar/andra-stodformer finns länkar till andra fonder, stiftelser 
och myndigheter som kan bevilja olika stöd. 
 
Mikrofonden Leopold Sjöström 
http://www.mikrofonden.se/ 
Intressant ny fond för social ekonomi och lokal utveckling. Fonden kan bevilja lån, garantier, likviditet 
för investeringar och exempelvis olika EU-projekt. 
 
(Nya) arrangemang och aktiviteter 
 
Kultursommar 2016 Pär Röckner 
Fritids – och kulturenheten kommer presentera två olika programblad till sommaren 2016. Viktigt att 
föreningarna planlägger sina öppettider och aktiviteter. Inlämningsuppgifter för att vara med i 
programbladen kommer vara slutet av april. 

1) Kultursommar 2016, Program 15 juni – 15 september 
2) Kulturmatrisen, vecka 23-35 

Se bilaga: Kultursommar 2016.docx 
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ARENA Vindelälven Leopold Sjöström 
Leopold presenterar konceptet ARENA Vindelälven. 
Se bilaga: ARENA Vindelälven Presentation 160208.pdf 
Nationalälven, Vindelälvsvägen och Vindelälvsleden, samhällen och byar, bildar inramningen för 
attraktiva motionsarrangemang och besöksupplevelser inom Biosfärområde Vindelälven. 
VindelälvsArenan skapar en helhet och hållbar profil. Sportarenan, Fiskearenan, Kulturarenan, 
cykelleder, vandringsleder, renflyttningsleder, båt och kanotleder. Här bygger vi framtiden. 
 
Cykelarrangemang Leopold Sjöström 
Intresset för cykling ökar och har ytterligare aktualiserats genom Vindelälvsleden, NYA 
Vindelälvsloppet samt de pågående arrangemangen (H)juldagen och Huftasnurren. Lokala 
cykelarrangemang kan utvecklas i hela kommunen och skulle kunna ingå i en gemensam 
motionsguide och cykelklassiker med ex.4-5 årliga arrangemang juni-september. 
Även turismbranschen skall kopplas in för paketering, uthyrning, guider och marknadsföring. 
Fritids- och kulturenheten och Sorsele United kan vara samverkansparter i dessa arrangemang. 
Leopold rekommenderar byarna att titta på lämpliga cykelarrangemang och hålla kontakt med 
honom, leopold@sorsele.se, eller Pär Röckner, par.rockner@sorsele.se för samråd och support. 
Kan vi lansera ytterligare ett cykelarrangemang 2016? 
 
Skidcup och Skubbcup Leopold Sjöström 
Skidåkning och löpning är en viktig del av vår tradition och vårt motionsintresse. 
Idrotts/byaföreningar i Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs, där elljusspår finns, skulle 
kunna arrangera en SKIDCUP november-februari, dag- och kvällstid, för att locka fler barn och 
ungdomar och stimulera samarbete mellan byarna. 
På motsvarande sätt vore en SKUBBCUP bra för i först hand våra ungdomar och nysvenskar, och här 
kan fler byar delta som arrangörer. 
Leopold rekommenderar byarna/idrottsföreningarna att diskutera idéerna och samråda med 
varandra. Fritids- och kulturenheten och Sorsele United kan vara samverkansparter i upplägget och 
marknadsföringen. 
 
Information/nätverk/marknadsföring Pär Röckner 
Sorsele kommuns hemsida med tjänsten ”Privatlogi” kommer upp som en fråga under vår träff. 
Tillväxtverksamheten utreder nu frågan när det gäller ägarskap och licenser, administration och 
inloggningar. Är denna tjänst en kommunal fråga? Turistbyrån drivs idag på entreprenad! Något för 
byarna att driva? Sorsele United? 
 
www.sorsele.se Pär Röckner 
Pär presenterar 
Evenemangskalender 
Föreningsregister 
Webblänkar till byaportaler 
Här måste föreningarna vara aktiva och uppdatera sina adresser och kontaktpersoner. Fritids- och 
kulturenheten önskar också att föreningar lägger in sina arrangemang i Evenemangskalendern. 
 
www.sorseleunited.com Leopold Sjöström 
Sorsele United är ett informations- och samverkansforum för föreningslivet och civilsamhället i 
Sorsele kommun som idag har ett 15-tal medlemsföreningar. Både föreningar, företag och enskilda 
kan bli medlemmar. 
Leopold önskar att många fler föreningar blir medlemmar. Då skapas förutsättningar för att bygga 
upp en stark organisation med ett kansli för samordning, administration, information, 
marknadsföring, projektuppdrag m.m. Kontakta Leopold, leopold@sorsele.se, för närmare 
information. 
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Arbetsformer Pär Röckner 
Byaforum, 2-3 träffar per år, gäller som fortsatt arbetsform i avvaktan på strategierna för framtida 
projekt och insatser och samspelet med Sorsele United och kommunen. 
 
Nästa träff Pär Röckner 
Plats och tidpunkt: Hembygdsgården, Sorsele 15 juni kl. 18.00 
 
Några hållpunkter 
 
Inspiration 
Intressant föreläsare? 
 
Workshop 
Arrangemang: 
BIKE OPEN (cykelarrangemang), SKIDCUP, SKUBBCUP 
Vinterfestival 2017 med Snow Magic 
Övrigt? 
 
Projektidéer 
Leader Lappland 2020 m.m. 
 
Avrundning Kjell Öjeryd 
Kjell avrundar träffen med ett tack till alla som medverkat. 
 
 
 
 
Vid pennan 
 
Pär Röckner 


