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URnära ideell förening bildades den 25 augusti 2015. Föreningens ändamål är 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.

SKUR

Interimsstyrelsen har sammanträtt
Interimsstyrelsen sammanträde för första
gången den 15 oktober 2015.
Interimsstyrelsen består av:
Maria Bahlenberg – Offentlig sektor, Bjurholm
Enar Jonsson – Ideell sektor, Umeå (ordförande)
Nina Loughlin – Offentlig sektor, Vindeln

URnära har sökt ett projekt hos Länsstyrelsen
i Umeå. Projektet heter SKUR (Samverkan
och Kompetenshöjning i UmeåRegionen)
Projektets syfte är att: stödja och utveckla
samverkan i och mellan byar, där ett
erfarenhets- och byautbyte ska ske med
lärdom och mentorskap som ledord.

Christer Lindvall – Offentlig Sektor, Umeå
Kjell-Åke Nilsson – Offentlig sektor, Robertsfors
Roger Sandström – Privat sektor, Umeå
Interimsstyrelsen funktion är att ”driva”
föreningen fram till ordinarie stämma.
Interimsstyrelsen protokoll finns att läsa på
URnäras webb (www.urnara.se)
Om det finns några frågor och/eller funderingar
ta kontakt med verksamhetskontoret eller ta en
direktkontakt med någon ur interimsstyrelsen.

Målet är att i ett fortsatt brett
underifrånperspektiv stimulera, aktivera och
stödja samverkan samt verka för/genomföra
kompetenshöjande insatser. Insatserna ska
omfatta inkludering/integration.
Mer information om SKUR kommer så fort vi
fått det formella beslutet.

Dags för årsstämma
Den 20 januari 2016 är det dags för URnäras ordinarie årsstämma. Det innebär att Ni som
medlemmar ska nominera de kandidater som ni vill ska finnas med i styrelsen (LAG-gruppen).
Vi kommer inom kort att skicka ut nomineringsbrevet till er som är medlemmar. Det kommer även att
finnas på vår webb.
Vi vill uppmärksamma att alla som är medlemmar har rätt att nominera och nomineras. Om man ännu
inte ansökt om medlemskap så kan man göra detta under nomineringsperioden. Blanketter och
information finns på vår hemsida under ”URnära ideell förening”. Om ni har några funderingar ta
kontakt med verksamhetskontoret.

Till sist så önskar vi er en trevlig vecka och ber er sprida nyhetsbrevet till andra!
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