2013-06-18

Protokoll från möte med Informationsgruppen 1301618
Närvarande via telefon: Ole Harald Kveli, Håkon Arntsen, Kjell Schive, Pernilla Hermansson.
Saknades: Åsa Sjödin, Erika Selander, Per Lindahl, Lars Arne Krukhaug.
# 1. Synpunkter på senaste Tidningen Vaajma
Tidningen Vaajma nr 3/2013 var ett extra tjockt sommarnummer med tema Inflyttning. Tillsammans med tidningen skickades även Sommarguiden ut, fylld med information om aktiviteter i
Vaajma under sommarmånaderna.
Gruppen tycker att tidningen blev bra och trevlig. Den ska nu distribueras ut till så många platser
och events som möjligt för en bra marknadsföring av området.
# 2. Skapande av kommersiell tidning i Vaajma.
Ett av Informationsprojektets mål är att verka för skapandet av en kommersiell tidning i Vaajma.
Under senvintern/våren 2013 har Håkon Arntsen haft i uppdrag att utreda möjligheten för en
sådan satsning. Han redovisade sina slutsatser för styrgruppen under deras möte den 30 maj.
Trönder-Avisa har visat ett klart intresse av att medverka i satsningen. Man ska nu titta över hur en
organisering och finansiering kan se ut. Det arbetet ska vara klart den 1/10 2013. Vi följer detta
med spänning!
# 3. Informationsgruppens arbete framåt
Ett år kvarstår av projektet – hur jobbar vi för att sprida information på bästa sätt?
Informationsgruppen bestämmer att denna fråga ska tas upp på nästa projektledarträff.
Gruppen finner det lämpligt att ge ut tre nummer av Tidningen Vaajma under 2014. Förslagsvis i
februari, maj och slutet av augusti. En exakt utgivningsplan fastställs under hösten.
# 4. Tidningen Vaajma nr 4/2013
Vi diskuterar möjligt tema till nästa tidning som utkommer 26/9 (deadline 5/9).
Turism och rovdjursproblematik blev två tydliga ämnen som vi beslutar att satsa på.
Se mer i bifogad artikellista.
# 5. Övriga frågor
Vi har för närvarande ingen medlem från Røyrvik i gruppen, då Lars Arne Krukhaug är fortsatt
sjukskriven. Kjell Schive ska diskutera med Ole Jørgen Rødøy hur detta ska lösas framöver. Tills
vidare har vi klartecken att nyttja Håkon Arntsen.

//Pernilla Hermansson
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