Protokoll från möte med arbetsgruppen i delprojekt Ekonomisk tillväxt
2013-02-19 (telefonmöte)
Närvarande: Anna-Carin Svedén, Kjell Urdshals, Anna Gillgren, Ann-Louise Hansson och
Anna Jonasson
Frånvaro: Frank Aspnes

Mötets syfte är i stort att alla ska få samma information om vad som skett inom delprojektet
sen vi hade vårt förra möte i Valsjöbyn.
Jag har sänt ut en reviderad version av projektplanen för delprojekt Ekonomisk Tillväxt. AnnLouise ifrågasätter när man beslutat att Strömsunds utvecklingsbolag ska delta i
arbetsgruppen. Frågan beslutas av respektive kommunledning och Suab får ta upp frågan där.
Inga övriga synpunkter på projektplanen.
Sommarlovsentreprenör, en lägesrapport.
Jag träffar den nya projektledaren för delprojekt ungdom för planering av den
informationsturné som ska genomföras om Sommarlovsentreprenör (SLE).
Jag har ställt frågan till Frank Aspnes om han eller någon annan i Røyrvik, med lämplig
kompetens, kan tänka sig att utbildas och arbeta som handledare för SLE. Jag avvaktar svar.
Nytt för i år är att konceptet erbjuder en fortbildning för tidigare utbildade handledare. Jag är
intresserad av att se utvecklings möjligheterna och ska undersöka möjligheterna för att delta.
Inför sommaren vill vi försöka attrahera ungdomar i åldrarna 16-19 år som vi saknat tidigare
år. För dem kan SLE vara en ingång till att senare starta ett riktigt företag.
I arbetet med Destination Vaajma har vi genomfört två möten.
Ett med ordföranden i Ansättfjällen, Røyrvik fritid och Tillväxt Frostviken. Lierne fritids
styreleder var tyvärr sjuk. Det är givande möten med framtidstro på besöksnäringen i
området. Man ser den stora nyttan med samarbetet och man är väldigt intresserad av att dela
med sig av varandras erfarenheter. Vi pratade mycket om Kurtax. Hur man klarat
genomförandet på norsk sida och hur man nu arbetar med utveckling. Jag framförde vårt
intresse av att få detta etablerat även på svenska sidan och att vi kommer att lägga en del av
budgeten på detta.
Det andra mötet var med den referensgrupp som är utsedd av organisationerna. Där togs det
upp konkret arbete kring den marknadsplan som vi satt upp. Vi beslutade om datum för
Vaajma Fjällfiske festival, 11-14 juli 2013. Då ska vi samla olika fiskeaktiviteter under ett
och samma namn för att locka hit främst fiskeintresserade.
Vi har planerat att bjuda in till en företagsträff, lunch till lunch möte den 23-24 maj. Träffen
planeras till Røyrvik. Syfte är att sprida informationen om destination Vaajma, lära mer om
området och nätverkande. Vi ska försöka hitta en lockande och inspirerande föreläsare.
Det är positivt för oss om det finns representanter från kommunernas näringslivsavdelningar.
Jag har tidigare gjort en sammanställning av lokala matproducenter. Inför matfestivalen som
vi planerar i oktober vill jag ha hjälp att gå igenom listan så att jag inte missar något företag.

Information om eventuell öppning av Stekenjokkgruvan kommer att hållas i Gäddede den
20/2 kl. 18.30. Det är företaget Vilhelmina mineral som informerar om deras intresse av att
starta upp gruvdriften. Mer information på deras hemsida vilhelminamineral.se
På vårt förra möte tog vi upp frågan om att genomföra nya intervjuer om arbetsmarknadsläget
bland företagen. Anders Blomberg ställde frågan om varför och för vem vi gör intervjuerna.
Jag har vid genomgången av projektplanen sett att det finns med som en punkt där och ska
därför också redovisas i periodrapporten. Jag har skickat ut frågorna och vill ha in svaren
senast 20 maj för att hinna sammanställa inför företagsträffen. Jag har skrivit frågorna i form
för muntlig intervju om ni väljer att skicka dem per mail så vill jag att ni lägger till en mer
beskrivande text så att företagen förstår vad det rör sig om.
En fråga som uppkom vid förra mötet var om projektet ska arbeta mer för att öka
kompetensen inom exportfrågor inom arbetsgruppen. Strömsunds kommun ingår i ett
internationaliseringsprojekt som bl.a. ska innehålla utbildning. Min fråga är om det är en
utbildning som alla i gruppen kan erbjudas eller om den är bunden till deltagare i det
projektet. Ann-Louise ska undersöka om det går att samarbeta kring detta.
Tack för er tid!
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