Minnesanteckningar från kvartalsmöte 20140317 i Kårböle med
byaråden.
Plats: Pihlgrimen
Närvarande. Tommy Henriksen, Närljus, Ivan Breslin och Conny Englund Los , Ingrid Olsson Ramsjö,
Harry Dickens och Stellan Fagrell Kårböle, Marcus Persson och Viveka Ståbi Färila.
Tommy informerade om att Närljus uppdragsuppgifter och placering i Kommunorganisationen var
under utredning och kommunchefen hade det som sitt uppdrag att föreslå KS hur det skulle bli i
framtiden. Pga detta så hade Tommy legat lite lågt med strategin för landsutvecklingen, förslag
väntas till hösten.
Jag framförde Jennys frågor om och hur volontärernas och de övrigas medverkan på
Landsbygdsriksdagen i Sandviken skulle skötas ekonomiskt. Tommy svarade att varje volontär , dock
högst 15 stycken, där var måltider och boende betalt i anmälningsavgiften. Volontärena skulle få bo
på Kungsbergets anläggning. Övriga medverkandes kostnader skulle endera betalas av kommunen (
här skulle Tommy snarast ansöka om 73 000 kr till detta hos KS) om det inte beviljades så har Närljus
en egen budget undansatt att ta till i nödfall.
De goda exemplen som skall förevisas från vår kommun är: Samarbetet mellan Byaråden i
Kommunen, Los Gruva, Jobbet med besöksstrategierna, Järvsö Hockey/ hockeylada och jobbet med
de 3 unika böckerna om Kårböle som nu finns färdiga. De har funnits till försäljning en tid och priset
idag är 100 kr. per bok. Kontakta Stellan Fagrell om Ni vill veta mer.
Ljusdals Kommun skall hålla ett miniseminarium på Landsbygdsriksdagen och det berör jobbet med
att anordna matserveringar lokalt i Ramsjö. Kommunen fick betala 7000 kr. för att få hålla
seminariet.
Byarådens ekonomi diskuterades och vi från Los underströk vikten av att byaråden måste få en rejäl
summa pengar varje år för att vi skall kunna verka. Vi föreslog att Tommy skulle framföra detta till
Kommunchefen, det är han som utreder ärendet. Jag föreslog att summan inte bör vara under 50000
kr per år för att det skall vara meningsfullt. Vi ansåg alla att det borde ställas krav på byaråden för att
få pengarna utbetalda, tex verksamhetsberättelse, verksamhetsplan för kommande år samt ordning i
ekonomin med kontroll av en revisor.
Till sist bestämdes att nästa kvartalsmöte skulle vara på Ljusdals Hembygdsgård med början klockan
12:00 och ca 3 timmar framåt, inklusive lunch. Datum: 20140616.
Detta var en sammanfattning av vad som avhandlades.

Vid tangenterna och mvh Conny .

