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1. Välkomna till mötet.
2. Vi ska även i år delta i Sommarlovsentreprenör, konceptet för att utveckla ungdomars
entreprenörskap under sommarlovet. Vårt engagemang är ett samarbete mellan
ekonomisk tillväxt och offentlig tjänsteproduktion.
Vi ska utbilda ytterligare en handledare och förmodligen så blir det Edith Valfridsson,
projektledare för offentlig tjänsteproduktion.
För att marknadsföra aktiviteten ska vi sätta in en annons i Vaajma tidningen och även
försöka få till ett litet reportage med någon av de som deltog förra året.
Vi har skapat ett evenemang på Facebook och ungdomsrepresentanterna ska hjälpa oss
att sprida till sina kontakter.
Det är viktigt att arbetsgruppen hjälper till att sprida information i den egna
kommunen både till ungdomar och vuxna så att vi kan fånga upp intresserade.
Samma gäller med att hitta företag som vill sponsra startkapital (som stipendium) till
ungdomarna genom att sprida budskapet. Samtidigt som vi måste ha lite is i magen för
att invänta vilka som ska delta så är det bra om många känner till vad det handlar om
när vi ringer runt till företagen.
Anna ber Kjell Urdshals att undersöka hur det fungerar med försäkringar i Norge. I
Sverige har vi löst det med en typ av anpassad småföretagarförsäkring.

3. Projekt för utveckling av vandring som reseanledning till Vaajma.
 Diskussioner och förstudier är gjorda under föregående projekt
 Det finns lokala projekt för att utveckla vandringen i området
 Vi har beslutat att inom projektet fokusera på guidade vandringar och att bygga
paket kring dessa. Tanken med guidade vandringar är också en del i det
kvalitets tänk som vi vill att våra upplevelser ska stå för.
 Stötta lokala satsningar och se att det är delar av en helhet.
4. Lokalproducerad mat/mathantverkare i Vaajma
 Lista det utbud som finns i Vaajma. Arbetsgruppen ansvarar för att samla in
informationen i varje kommun och skicka dem till Anna senast nästa möte.
 Hitta ett sätt att presentera detta för restauranger, caféer, butiker etc.
 Tillsammans m. bl.a. matkulturprojekt i Lierne, samla och presentera aktiviteter
som sker i sommar.
 Syftet ska vara att: Hjälpa till att skapa en vi känsla bland företagen i Vaajma,
tillhörighet och ökat utbud. Att lokalmat ska finnas tillgänglig för besökare.
5. Inför nästa möte som vi ska ha gemensamt med referensgrupp Vaajma.

 Undersöka möjligheterna för utveckling av vandrings turism i Vaajma.
 Besöksnäringen samarbetar genom projektet om att utveckla
vandringsturismen men det krävs också att hitta samarbetsformer med
kommun och länsstyrelse/fylkeskommun
 Vilka frågor tycker den Ni är viktiga att ta upp med referensgrupp Vaajma som
är representanter från turismnäringen och de lokala turismorganisationerna,
meddela gärna frågorna innan mötet så att jag kan förbereda?
 Det planeras för seminarium vid PeTorsa om evenemangens betydelse för
näringslivet. Vid mötet fortsätter vi planeringen.
 Kan man utveckla övrigt näringsliv för att få ökad service till turismen?
6. Status på bredbandsfrågorna
 Lägesrapport från kommunerna
 Vid förra mötet beslutades att vi skulle undersöka behovet av ett nytt
samrådsmöte. Vi står fortfarande inför ett ganska låst läge där
kommunerna måste ta ställning till hur de ska gå vidare. Strömsund och
Krokom arbetar med en policy i dagsläget.

7. Arbetsmarknadsläget i Vaajma, hur följer vi upp undersökningen som gjordes av
gruppen under 2011.
En sammanfattning är att företagen är intresserade av att nyanställa om rätt kompetens
kommer till regionen. Gruppen föreslår att man arbetar med frågan i det
inflyttarprogram som ska göras i projektet.
Kontaktskapande verkar vara en viktig del för inflyttning och nyanställning.
8. Näringslivsnyheter i Vaajma?
Skärvångens chark har öppnat och säljer köttprodukter förädlade av lokala råvaror.
Li-verten AS ska nu driva bensinstationen i Nordli.
9. Övrigt
Nästa möte blir gemensamt med referensgrupp Vaajma i Nordli 23 april kl. 10.30
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