Samrådsmöte i Valstad Caf
Samrådsmöte i Härja Bygdegård
Datum: 2017-08-23

Närvarande var representanter för
Fröjereds Samhällsförening. Vättaksgården, Daretorpsbygdens Intresseförening, Vättaks Byalag,
Härja Hembygdsförening, Dimbo Byalag, Fröjered-Fridene-Korsberga Hembygdsförening, Klämmesbo
Bygdegårdsförening, Daretorps Bygdegårdsförening, Lena Gille och SV.
Ordförande Peter Nilsson i Härja Hembygdsgårdsförening hälsade välkommen och berättade
kortfattad men väldigt intressant historik om Härja Bygdegård.
Kvällens gäst fd elitidrottare Sofia Paldanius, projektledare för Outdoor Hökensås. Hon berättar lite
om sin bakgrund, 20 år som tävlande på elitnivå i kanot samt medverkan i OS fem gånger. Vi får
också veta att hon har examen inom media och kommunikationsvetenskap. Projektet vänder sig till
naturturism och entreprenörer inom detta ämne. Det är de fyra kommunerna Habo, Hjo, Tidaholm
och Mullsjö, tillsammans med närings- och föreningslivet som står bakom projektet.
Det skall kartlägga vandringsleder, cykelleder och annat aktuellt för turister som vill njuta av naturen,
slutresultatet är menat att bli en karta där allt skall finnas utmärkt. Finns även tanke att möjlighet för
en app kan bli aktuellt. Föreläsningen avslutas med att gästerna kan ställa frågor till Sofia samt lämna
intresse för eventuellt besök av henne. Har man grannar, vänner eller andra som man vet jobbar med
någon verksamhet som kan kopplas till natur eller turism kan man tipsa Sofia. Hennes största rädsla
är att missa något intressant till kartan. Sofias epost är: sofia.paldanius@hjo.se
Det bjöds på gott fika och i samband med det så korrekturlästes Landsbygdsnytt och justeringar
gjordes på plats.
Åsa informerade om Frivilliggalan och eftersökte bilder från föreningarna som ska vara med vid ett
bildspel. Det informerades om 3 olika stipendium som kommer att delas ut under galan och
efterfrågades om nomineringar till detta. Det är Tidaholms kommuns Kultur-, Föreningsledar- och
Idrottsstipendium vi kan nominera till. 10.000 kr är stipendierna på vardera. Nomineringarna lämnas
till Johanna Andersson kultursekreterare. Åsa delade ut 3 guldbiljetter vardera till närvarade
föreningar, talade även om att det är viktigt att nyttja dessa biljetter annars ger man vidare till någon
annan som vill gå. Önskar man mer biljetter kan möjligheten finnas, kontakta Åsa.
Åsa berättar om hygien- och livsmedelutbildningen som startar i 9/10, hur viktigt det är att om det
har tillkommit nya i föreningen och att det då kan vara aktuellt med utbildning. Det inbjöds också till
en kurs för föreningar där man får lära sig om att arkivera mera och vårda gamla foton.
Åsa tar upp förfrågan om intresse för valdebatt inför valet nästa år. Då intresset verkade lågt under
kvällen bad hon om att man skulle fundera på detta tills nästa samrådsmöte. Hon påminde om
utbudsdagen för små scener i Vänersborg 23/9.
Det delades ut inbjudningskort för SV 50-årsfirande 31/8. Åsa delade även ut tidningen Konstnatten,
reklam om Matrally samt SV:s inspirationsbroschyr innehållande kursutbudet för hösten i Tidaholm.
Mötet avslutades med att Åsa fråga om det fanns önskan om inbjudan av någon speciell, intressant
person till nästa samrådsmöte i Mobacken. Förslag lämnas till Åsa.
Tidigare beslut Landsbygdsnytt och Samrådsmöte
Manusstopp
12 oktober

Utgivning
3 november

Vid pennan Helen Wahlqvist, SV Tidaholm

Nästa möte
18 oktober i Mobackens Bgd

