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SKUR

BESLUT OM
MEDFINANSIERING
FRÅN
KOMMUNERNA

FÖRENINGSSTÄMMA

Vill ni veta mer om möjligheter på landsbygden?
URnära ideell förening kommer gärna ut på årsstämmor eller föreningsmöten och
informerar om möjligheterna med landsbygdsutveckling genom URnära. Så tveka inte att ta
kontakt med verksamhetskontoret (0935-141 03 eller lovisa.carneland@urnara.se) så
bokar vi in en tid

Föreningsstämma 2017
URnära ideell förening kommer att hålla sin föreningsstämma den 22 mars 2017. Det är alltså
snart dags att nominera personer till LAG-gruppen. Underlag för nomineringar kommer att
publiceras på URnäras hemsida.
En stadgekommitté är tillsatt av LAG-gruppen för att se över föreningens stadgar. Så ta
chansen och kom gärna med inspel avseende URnäras stadgar. Detta görs till
lovisa.carneland@urnara.se
Mer information om stämman kommer inom kort, men har ni några frågor eller funderingar, ta
kontakt med verksamhetskontoret på telefon 0935-141 03 eller lovisa.carneland@urnara.se

Medfinansiering
Nu har Bjurholm, Nordmaling och Umeå fattat beslut om att medfinansiera URnäras projekt
SKUR för verksamhetsår 2017. Allmänna utskottet i Robertsfors har lämnat ett förslag till
Kommunstyrelsen (KS) att bevilja medfinansiering för SKUR. KS fattar beslut den 22
november. Detta är otroligt roligt och innebär att vi kan fortsätta arbetet med
landsbygdsutveckling under 2017. Vi kommer även att fortsätta vårt arbete med att hitta
en lösning för att kunna arbeta med projektstöd som vi gjort tidigare!

Vännäs kommun tar beslut om medfinansiering den 14 november.
Vindelns kommun har valt att avstå från att medfinansiera URnäras verksamhet.
Om ni vill ha mer information om medfinansieringsfrågorna så finns det beskrivet i LAGgrupps protokollet som finns på www.urnara.se

Vill du utveckla din bygd…
…då är projektet ”SKUR” något för er!
Det finns fortfarande möjligheter att mot ersättning skriva en byaplan. Läs mer på
www.urnara.se eller ta kontakt med Lovisa på 0935-141 03 eller
lovisa.carneland@urnara.se

Fem-gruppen
5-gruppen kämpar vidare för upprättelse, vilket har uppmärksammats i media. Ni kan läsa
artiklarna här.

Till sist vill vi meddela att LAG-gruppens protokoll från mötet den 2 november finns på
URnäras webb.
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Kontakt

Föreningens ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och
att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt
och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens
unika förutsättningar och dess regionala identitet.
Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.
Vi verkar i Umeåregionens kommuner. (Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors, Umeå-landsbygd, Vindeln,
Vännäs).

E-post lovisa.carneland@urnara.se
Tele: 0935-141 03
Webb: www.urnara.se

