2014-06-09

Protokoll från möte med Informationsgruppen 131001
Närvarande i Gäddede: Ole Harald Kveli, Håkon Arntsen, Pernilla Gunnarsdotter Persson
Saknades: Åsa Sjödin, Erika Selander, Lars Arne Krukhaug.
# 1. Föregående mötesprotokoll
Gruppen är positiv till samiska inslag i tidningen samt även till viss del på hemsidan.
Pernilla tar kontakt med Røyrvik kommun om detta och återkopplar till gruppen.
# 2. Styrgruppens extramöte
Då både Kjell och Tommie fått förhinder att närvara vid mötet måste denna punkt hoppas över.
# 3. Arbetet i informationsprojektet 2013/2014
Pernilla informerar om den planering som finns för gruppens arbete kommande år. Fokus ligger
fortsatt på tidning, hemsida och facebook. Två broschyrer ska också göras i samarbete med projektet Ekonomisk tillväxt.
# 4. Planerade förändringar på hemsidan
Pernilla informerar om det möte hon, Erika samt Anna och Ulla från projektet Ekonomisk tillväxt
hade för några veckor sedan angående förändringar på hemsida. www.vaajma.com ska anpassas
bättre för att marknadsföra destinationen. Erika har tagit fram ett förslag på layout som vi nu går
vidare med. Pernilla skickar ut det till gruppen för kännedom.
# 5. Planerad informationsbroschyr
Pernilla berättar om den planerade informationsbroschyren som ska tas fram i samarbete med projektet Ekonomisk tillväxt. Det handlar om en broschyr som ska stärka invånarna i Vaajma att bli
bra ambassadörer för området, stärka dem inför framtiden och ge dem informationen som behövs
för att prata gott för området när projektet är slut. Pernilla ska lämna ett layoutförslag den 4 okt.
# 6. Kommersiell avis – lägesrapport
Då Kjell fått förhinder måste denna punkt hoppas över.
# 7. Planering Tidningen Vaajma #5/2013
Vi diskuterar tema och bestämmer oss för Frivilligarbete – föreningslivets betydelse.
Se mer i bifogad artikellista.
# 8. Utgivningsplan 2014
Nr 1/2014: 13 feb. Förslag på tema: Samiskt
Nr 2/2014: 24 april. Förslag på tema: Oklart än så länge
Nr 3/2014: 19 juni. Förslag på tema: ”Projektavslut”
I nr 3/2014 är tanken att summera projektet med en redovisning projekt för projekt.
Vad är gjort? Vad har vi misslyckats med och varför? Vad händer nu – hur kan vi gå vidare? Hur
ser ungdomarna på framtiden i området? Intervjuer med olika personer som berörts av projektet på
olika sätt, med politiker m m
# 9. Övriga frågor
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Det är viktigt att artiklar, bildtexter och bilder tydligt märks så att det inte råder några tvivel om till
vilka artiklar bilderna hör:
Samtliga bilder ska döpas på korrekt sätt.
Samtliga bildtexter ska läggas längst ned i samma dokument som artikeln.
Detta är mycket viktigt för att det ska vara enkelt och smidigt att redigera tidningen samt att fel
undviks!
# 10. Nästa möte
Nästa möte bestäms till v 48. Ett videokonferensmöte. Pernilla skickar ut kallelse i god tid.

//Pernilla Gunnarsdotter Persson
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