RAPPORT 181231

Några tillbakablickar på Sorsele Uniteds verksamhet 2018
ALLMÄNT
SORSELE UNITED är ett INFORMATIONS-och SAMVERKANSFORUM för föreningslivet och
civilsamhället i Sorsele kommun. Se www.sorseleunited.com.
FÖRENINGSPORTAL
Sorsele Uniteds föreningsportal är en marknadsplats för information och marknadsföring av det breda
aktivitetsutbud som föreningslivet erbjuder. Här publiceras aktiviteter och evenemang som föreningar
anordnar och annan aktuell information.
OBS! Det är trögt med tips på aktiviteter och evenemang. Gå in på www.sorseleunited.com, scrolla till
”Skicka in tips på evenemang eller aktivitet” och klicka på ”HÄR”, då öppnas ett formulär där du fyller i
dina uppgifter. Klicka på ”Skicka meddelande” så tar vi hand om ditt tips.
Sorsele United har också lanserat Facebooksidan ”Sorsele United”,
https://www.facebook.com/groups/808216262618633/?fref=ts. Bli medlem i Facebookgruppen och
välkommen med dina inlägg. Vi behöver en ”levande” Facebooksida.
ARENA SORSELE
ARENA Sorsele är ett utvecklingskoncept som har till syfte att utveckla Sorsele till en attraktiv
kommun för kommuninvånare och besökare genom att skapa mötesplatser för en aktiv och kreativ
fritid för alla. Konceptet omfattar en prioriterad satsning på en multiarena i Sorsele men även andra
fritidsanläggningar i centralorten samt Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs.
I samarbete mellan Sorsele kommuns Fritids- och Kulturenhet och Sorsele United genomfördes en
förstudie 2017-2018 som avrapporterades till Kommunstyrelsen i april 2018.
Kommunstyrelsen beslöt därefter 180612 att uppdra till kommunchefen att bilda en utredningsgrupp
för den föreslagna multihallen vid Vindelälvsskolan som det första prioriterade objektet inom ARENAkonceptet. Gruppen ska redovisa förslag på lokalisering, utförande, innehåll, funktioner, översiktliga
kostnads- och finansieringsförslag som underlag för kommunens investeringsprogram 2019-2022 och
en kommande projektering.
Utredningsgruppens sammansättning:
Sorsele kommun: Charlotta Tarras-Wahlberg, Michael Wesslander, Pär Röckner, Simon Sundström,
Erika Hjukström, Henrik Sjöström, Camilla Dalesten
Företagarna Sorsele: Patrik Abrahamsson
Sorsele United: Leopold Sjöström, Sara Grundström (ersättare)
SV-konsult: Richard Röckner
Utredningsgruppen har under året träffats 180831, 180927 och 181022.
Se https://www.sorsele.se/uppleva-och-goera/arena-sorsele/

FUN 2018
Under varumärket FUN genomfördes i samarbete mellan Sorsele United, Ammarnäs Idrottsförening,
Sorsele Skidklubb, Blattnicksele Idrottsförening och Intresseförening, Gargnäs Intresseförening,
Sorsele kommun och Trim365 motionsarrangemangen SKI, RUN och BIKE i Ammarnäs, Sorsele,
Blattnicksele och Gargnäs.
SKI FUN med 4 arrangemang lockade 88 starter. RUN FUN omfattade 5 arrangemang, och
arrangörsföreningarna summerade 144 starter. BIKE FUN med 4 cykelarrangemang lockade 43
starter. Deltagandet var nästan identiskt lika med 2017 för SKI och RUN, men i BIKE bara knappt
hälften i jämförelse med fjolåret. Det har sina förklaringar, och kring årsskiftet kommer
arrangörsföreningarna att återkoppla till denna fråga och övriga erfarenheter och synpunkter på den
fortsatta utvecklingen av FUN. Dessutom arrangerade Sorsele United i samarbete med Sorsele
Ungdomsförening HOLMEN FUN (löpning + cykling) under hemvändardagarna i Sorsele i juli med
många kämpande ungdomar.
FUN-arrangemangen stärker motionsintresset, utbytet mellan ungdomar och familjer, kontakten och
samarbetet mellan arrangörsföreningarna och byarna och uppmärksammas i media och på Sorsele
Uniteds hemsida och sociala medier.
Sandselehöjderna Vind ek. för. beviljade Sorsele United ett ekonomiskt stöd med 27 500 kr för inköp
av 2 elektroniska gevär (lasergevär) och ytterligare FUN-beachflags för att kunna erbjuda Biathlonarrangemang och stärka FUN-aktiviteterna framöver.
LIVSKRAFT SORSELE 2020+
Arbetet med utvecklingskonceptet ”Livskraft Sorsele”, en modell för hållbar utveckling i kommunen
med sammanhållna projektinitiativ inom Leader Lappland 2020, resulterade i ”Nyängen”, ett
restaurerings- och utvecklingsprojekt för den gamla åkermarken vid södra infarten till Sorsele. Den
nybildade föreningen Nyängn med lantbrukare och samebyar i samarbete har intressanta planer för
området, och Leaderbeslut inväntas inom kort.
Projektförslaget ”Friluftslyftet” är ännu i sin linda, men idéarbetet pågår.
TALKO
Sorsele United kommer att delta som projektpartner i TALKO som är ett planerat transnationellt
Leaderprojekt med Leader Österbotten, Leader Höga Kusten, Leader Polaris och Leader Lappland
2020. TALKO syftar till att utveckla ett stabilt föreningsliv som har ett starkt engagemang i samhället.
Målet är att föreningar i berörda projektområden ska uppgradera sin verksamhet så att de bättre möter
dagens samhälle, vilket tryggar föreningarnas framtid och på samma gång säkrar det sociala kapitalet.
Projektet beräknas på under perioden 190301-210831.
BYAFORUM
Sorsele United koordinerade årets BYAFORUM-träff 181030 tillsammans med Sorsele kommuns
Fritids- och Kulturenhet. Se minnesanteckningar på https://www.sorsele.se/uppleva-ochgoera/sorseles-byar/. Nästa Byaforum planeras vårsommaren 2019. Kontakta Leopold,
leopold@sorsele.se eller Pär Röckner, par.rockner@sorsele.se för mer information.
INTEGRATION
Sorsele United deltog i föreningsutbildning för nyanlända i Sorsele 180117 och 180131 som
arrangerades av SISU.
ÖVERSIKTSPLAN
Sorsele United inlämnade 180215 yttrande över Sorsele kommuns förslag till Översiktsplan, ett
livskraftigt Sorsele 2030.

NYA MEDLEMMAR
Tväråträsk Hembygdsförening, Wild River Arms, Grannäs Intresseförening, Sorsele Skoterklubb,
Sorsele Ungdomsförening och Krutträsk-Antas-Abmoberg Förening blev under året nya
föreningsmedlemmar i Sorsele United.
STADGAR
Föreningsstämman beslöt 180619 om följande ändringar i föreningens stadgar:
1. Medlemskap
Medlem i Sorsele United kan vara förening, underavdelning till förening, trossamfund
Med förening avses en ideell förening som har organisationsnummer, säte i Sorsele kommun, antagna
föreningsstadgar och en vald föreningsstyrelse.
Stödjande medlem med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid föreningsstämma men utan rösträtt
kan vara företag med säte i Sorsele kommun och med F-skattsedel eller privatperson
2. Valberedning
I fortsättningen är det föreningens medlemsföreningar som nominerar styrelseledamöter och
suppleanter för val vid ordinarie föreningsstämma.
STYRELSE
Kent Lidberg som varit föreningens styrelseordförande sedan starten 2013 avtackades vid
föreningsstämman 180619. Leopold Sjöström valdes till ny styrelseordförande. Övriga
styrelseledamöter: Se http://www.sorseleunited.com/sorsele-united/information-36997474
Pär Röckner, Sorsele kommuns Fritids- och kulturchef, har medverkat vid flera styrelsesammanträden
och sammankomster.
FÖRENINGSPRIS
Företagarna Sorsele och Sorsele kommun har inbjudit Sorsele United som medarrangör och för
utdelning av ett eget föreningspris under ”Sorselegalan” 190126 Föreningspriset tillfaller någon av
Sorsele Uniteds föreningsmedlemmar och ska årligen utdelas vid Sorselegalan eller motsvarande
arrangemang.
INFORMATIONS- och SAMRÅDSTRÄFF 2019
Ett medlemsmöte kring aktuella förenings- och fritidsfrågor i samarbete med Sorsele kommuns Fritidsoch Kulturenhet arrangeras som en öppen informations- och samrådsträff i Sorsele i 190129.
Till träffen har Viktoria Lindberg Harnesk, Norsjöidrotten i samverkan, NIDS, inbjudits för en dialog om
deras erfarenheter, tips och råd.
KONTAKT
Kontakta gärna Leopold Sjöström, leopold@sorsele.se, för ytterligare information om Sorsele United,
våra aktiviteter 2018 och planer 2019.

TACK för i år och GOTT NYTT 2019
SORSELE UNITED
Styrelsen
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