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Protokoll från möte med informationsgruppen 130830

Närvarande via videokonferens: Lars Arne Krukhaug, Ole Harald Kveli, Åsa Sjödin, Erika Selander, Pernilla Gunnarsdotter Persson.
Frånvarande: Per Lindahl, Håkon Arntsen

Projektledaren Pernilla inleder med att hälsa samtliga välkomna till mötet.
# 1. Föregående mötesprotokoll.
Vi går igenom protokollet från förra mötet. Inga invändningar. En av punkterna vi tog upp då,
skapandet av en kommersiell avis i Vaajma, är fortfarande inte löst. Vi väntar på svar från
Trønder-Avisa som just nu håller på att titta på hur en tidning skulle kunna organiseras och finansieras.
# 2. Regionprojektets framtid.
Pernilla informerar gruppen om den skrivelse som huvudprojektledarna Kjell Schive och Tommie
Jirhed för en tid sedan skickat till styrgruppen för Regionprojekt Vaajma. Den innehåller en del
kritik till kommunerna, som projektledarna anser inte tar projektet på tillräckligt stor allvar. Arbetet med att integrera projektets arbete i den ordinarie verksamheten är dålig och de ställer sig frågan: Vad kommer att bli kvar av projektet när det är slut? Varför tar inte politikerna projektet på
allvar?
Ett extrainsatt styrgruppsmöte kommer att hållas den 26 september. Till dess har alla delprojekt
fått i uppgift att beskriva
1. Vilka konkreta insatser som är gjorda hittills
2. Vilka konkreta insatser det ska satsas på 2013/2014. De ska prioriteras och budgeteras. Särskilt
vikt ska läggas vid att de ska vara hållbara efter projektets slut.
En diskussion tar vid kring vad projektet ska satsa på.
Gruppen är enig om att Tidningen Vaajma ska fortsätta att komma ut. Många boende i området
efterfrågar den. Lars Arne och Ole Harald pekar på att fler turister verkar ha hittat till området tack
vare satsningarna på bland annat Sommarguiden.
Turisterna är en viktig grupp att bearbeta, men det lokala stoffet är också viktigt. Vi behöver satsa
på båda grupper.
Under 2014 är planen att ge ut tre nummer av tidningen.
Gruppen enas istället om att ge ut två nummer för att få pengar och tid till att också producera en
turistbroschyr om Destination Vaajma. Detta i samarbete med turistprojektet. Utrymme kan också
finnas för att satsa pengar på annonser på tex Facebook, lägga ut filmer på You Tube osv
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Gruppen enas också om att satsa på en uppfräschning av hemsidan. Den behöver göras om för att
på ett bättre sätt sälja Destination Vaajma. Även här bör det ske i samarbete med turismprojektet.
Går det att dela på kostnaderna till exempel?
Pernilla kontaktar Anna Jonasson i turismprojektet för en diskussion.
Projektledaren gör en sammanfattning av satsningarna och skickar ut till gruppen.
Deadline: 10 september.
# 3. Tidningen Vaajma 4.
Vi diskuterar innehållet i nästa tidning. Se bifogad artikellista.
# 4. Arbetet i gruppen
Pernilla informerar om att hon nu är tillbaka efter sin mammaledighet. Hon jobbar 40 procent i
projektet. Erika jobbar 20 procent med huvuduppgift att redigera tidningen. Lars Arne är delvis
sjukskriven en tid framåt men kommer att kunna bidra med lite texter till tidningen. I övrigt fortsätter Perra att skriva från Hotagenområdet och Håkon från Lierne.
# 5. Nästa möte.
Vi bestämmer att träffas i Gäddede 1 oktober med start kl 10.00. Vi bjuder då också in Tommie
och Kjell för att diskutera projektets framtid och informationsprojektets uppgift. Pernilla bokar lokal och skickar ut kallelse.
# 6. Övriga frågor
Røyrvik ingår nu i det samiska förvaltningsområdet och har igenom detta fått tillgång till en person som är både journalist och kunnig i samiska. Hon ska bland annat översätta vissa texter till
Tidningen Vaajma, på förslag från Lars Arne.
Pernilla föreslår att även vissa utvalda delar av hemsidan översätts till samiska. Hon tar kontakt
med Anne E. Björgensen (hette hon så?) på Røyrvik Kommune för att få mer information.
Ole Harald tar upp en förfrågan från Pe-Torsa om annonsuppslag i tidningen. De vill då och då ha
mittuppslaget, som de i så fall skickar färdigredigerat. De är villiga att betala.
Det gruppen ställer sig tvekande till är att vi inte får ta betalt för annonser på grund av att vi är ett
projekt. Risken med att säga ja till denna förfrågan är att fler vill sätta in annonser och då fylls
kanske hela tidningen med annonser.
Pernilla kollar upp regelverket med huvudprojektledarna.

Vid pennan/
Pernilla Gunnarsdotter Persson
Projektledare
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