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Protokoll, Infomöte 140506
Närvarande: Patrik Lundgren, Ole Harald Kveli, Erika Winterlia, Ulla Jonsson,
Anna Jonasson, Kjell Schive, Tommie Jirhed, Pernilla Gunnarsdotter Persson.
På detta informationsmöte deltar även övriga delprojektledare eftersom vissa
övergripande frågor diskuteras och sista numret planeras.
Saknades från infogruppen: Åsa Sjödin.

1. Kommersiell avis – möte med ansvariga
Informationsprojektets förre medarbetare, Håkon Arntsen, gjorde ifjol en grundlig
utredning kring möjligheten att starta en trespråkig kommersiell avis. TrønderAvisa visade intresse och utredde både de ekonomiska möjligheterna samt bemanning. Allt var i princip klart och Trønder-Avisa skulle ta ansvar för både produktion och tryck med en anställd skribent i Norge och en i Sverige.
När det sedan blev maktskifte i Norge förändrades förutsättningarna till presstöd
och eftersom det nu kraftigt minskats går inte satsningen att genomföra i dagsläget. Det beräknade behovet av presstöd ligger på 700 000–800 000 kronor/år.
Trønder-Avisa kommer att följa utvecklingen av det norska presstödet. Om någon
förändring sker som kan möjliggöra satsningen är de fortsatt intresserade av att
starta en kommersiell avis.
Informationsprojektet får i uppdrag att utreda kostnader och tidsåtgång för att
fortsätta driva www.vaajma.com samt Facebooksidan med redaktionellt material.
Eventuellt i kombination med en enklare tryckt tidning varje/varannan månad.
Ett förslag vi ska titta närmare på är att genom samarbete med Ekonomisk Tillväxt arbeta för etablering av en 20-procentig tjänst som får ansvar både för det
redaktionella samt uppdatering av destinationbolagets del.
Deadline för underlag är 25/5, det tas upp på styrgruppens möte i juni.
2. Behov av marknadsföringsmaterial
Det finns lite medel för att kunna ta fram visst marknadsföringsmaterial.
Förslaget är att trycka upp mössor och buffar till försäljning samt eventuellt ta
fram Vaajma-mappar att användas till informationsmaterial.
Informationsprojektet för dialog med Anna i Ekonomisk Tillväxt kring antal och
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utformning.
Förslag finns även på att ta fram informationsskyltar till infartslederna till Vaajma
”Välkommen till Vaajma”. Informationsprojektet undersöker detta vidare. Placering? Budskap?

3. Drift av hemsida/facebook
Detta diskuterades i samband med punkt på dagordningen ett och utredning kring
detta fortsätter.
Det finns möjlighet till en utbildningsdag i publiceringsverktygen för den/de
personer som får i uppdrag att administrera sidan.
4. Planering #3/2014
Temat blir ”Det här har projektet uppnått och betytt i Vaajma”. Alla deltar i
diskussion kring innehåll och intervjupersoner.
Se separat dokument för fullständig information.
5. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Strömsund den 8 maj 2014
Pernilla Gunnarsdotter Persson
Delprojektledare Informationsprojektet
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