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1. Mötets öppnande
Mötesordförande Pia hälsade välkommen.
2. Val av sekreterare
Daniel för anteckningar.
3. Möte Ljusdals kommun
Jan-Åke har varit i kontakt med flera representanter från kommunen och KSO Marit
Holmstrand ska återkomma i närtid med förslag på mötesdag.
4. Dan var i Alfta och träffade Roland Hamlin.
Roland Hamlin är den från kommunen som har hand om bygdemedel.
Roland kan vara duktig på att söka medel från t.ex. Tillväxtverket mm.
Daniel tar kontakt med Roland för att se om han kan vara behjälplig och kan tänka
ställa upp på ett möte.
5. Nytt avtal
Enhälligt beslut att vi fortsätter processen med att få ett nytt avtal till stånd.
Det startar med mötet med kommunföreträdarna.
6. Arise
Vi behöver boka in ett möte med Arise för att höra hur de ställer sig till ett nytt avtal.
7. Ekonomisk förening/stiftelse
Diskussioner fördes om vi ska starta en ekonomisk förening.
Kan en förening eller stiftelse starta redan nu så är det bra om de startar upp en
hemsida som kan leva kvar när bygdemedel ska börja betalas ut. Då kan den sidan
redan nu användas som bas för information om parkbygget.
8. Projektledare
Ingen hade fått napp på någon person i bygden som kan tänka sig att jobba som PL.
9. Årshjul
Daniel fortsätter uppdatera årshjulet när ny information kan läggas in.
10. Infomöten till bygden
Daniel hör med Vindkraftcentrum/Christer Andersson om de/han kan komma på
infomöten om ca en månad och presentera databasen och hur den fungerar.
11. Studiebesök
Majvor kollar med Stellan om idrottsföreningen kan/vill ordna med en resa.
Vi siktar på att ha fyra studiebesök närmaste åren. Den första bör gå till Skaftåsen
och ca tre till bör gå till Kölvallen. Hur många och när studiebesöken bör bli av får tas
med till mötet med Arise.
12. Nästa möte
Nästa möte blir i direkt anslutning till mötet med Ljusdals kommun.

