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Några tillbakablickar på Sorsele Uniteds verksamhet 2019
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.
Sorsele United har också Facebooksidan ”Sorsele United”,
https://www.facebook.com/groups/808216262618633/?fref=ts.
ARENA SORSELE
Kommunstyrelsen beslöt i juni 2018 att uppdra till kommunchefen att bilda en utredningsgrupp för den
föreslagna multihallen vid Vindelälvsskolan i Sorsele som det första prioriterade objektet inom
ARENA-konceptet.
Gruppen, med representanter från Sorsele kommun, Företagarna Sorsele och Sorsele United, har
under året upprättat preliminära skisser, organiseringsförslag och investerings- och driftskalkyler.
Studier av möjliga externa finansiärer har också inletts. Avsikten är att ett komplett förslag ska
presenteras för kommunfullmäktige för beslut i juni 2020.
FUN 2019
Under varumärket FUN genomfördes i samarbete mellan Sorsele United, Ammarnäs Idrottsförening,
Sorsele Skidklubb, Blattnicksele Idrottsförening och Intresseförening, Gargnäs Intresseförening,
Sorsele kommun och Leopold of Sweden motionsarrangemangen SKI, RUN och BIKE i Ammarnäs,
Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs.
SKI FUN med 4 arrangemang lockade 109 starter. RUN FUN omfattade också 4 arrangemang med
122 starter och BIKE FUN med 4 cykelarrangemang 52 starter. Dessutom arrangerade Sorsele United
i samarbete med Sorsele Ungdomsförening HOLMEN FUN (löpning + cykling) under Holmen Gungar i
Sorsele i juli.
FUN-arrangemangen stärker motionsintresset, utbytet mellan ungdomar och familjer, kontakten och
samarbetet mellan arrangörsföreningarna, och byarna uppmärksammas i media och på Sorsele
Uniteds hemsida och sociala medier.
BYAFORUM
Sorsele United koordinerade årets BYAFORUM 191008 i Gargnäs tillsammans med Sorsele
kommuns Fritids- och Kulturenhet. Se minnesanteckningar på https://www.sorsele.se/uppleva-ochgoera/sorseles-byar/.

SAMFOND
Sorsele United tilldelades i juni ett anslag ur Länsstyrelsens Samfond för socialt bistånd med 25 000 kr
efter nominering av Sorsele kommun. Anslaget ska användas för kostnader för utveckling av Sorsele
Uniteds koncept ”FUN” och andra särskilt angelägna behov inom ungdomsverksamheten.
FÖRENINGSSERVICE
Sorsele kommun har visat intresse för ökat samarbete med Sorsele United när det gäller kommunens
föreningsservice, föreningsbidrag, utvecklingsfrågor m.m. Sorsele United genomförde en enkel enkät
om servicebehoven hos medlemsföreningarna, men det visade sig att behoven inte är av den
omfattningen att det i dagsläget motiverar en samordnad servicefunktion och möjligheten till en
finansiering av kostnaden för en rekryterad resursperson. På sikt kan frågan bli aktuell igen.
FÖRENINGSSAMARBETE
Sorsele United engagerade sig rollen som koordinator för en process kring framtida samarbete inom
idrottsrörelsen i Sorsele (centralorten). Samråden inleddes under hösten med stöd av SISU.
SANDSELEHÖJDERNA VIND
Sorsele United köpte in en uppblåsbar portal för större idrotts/motionsarrangemang för en kostnad av
21 219 kr. Sandselehöjderna Vind ek. för. beviljade Sorsele United ett ekonomiskt stöd med 14 853 kr
och resterande kostnad finansierades av Sorsele United, Ammarnäs Idrottsförening och Sorsele
Skidklubb.
NOMINERING
Sorsele United nominerade Sorsele kommun som kandidat till ”Gyllene koppen”, priset som Sveriges
föreningsvänligaste kommun 2019.
FÖRENINGSPRIS
Företagarna Sorsele och Sorsele kommun har inbjudit Sorsele United som medarrangör och för
utdelning av Föreningspriset 2019 under ”Företagardagen” 200215. Föreningspriset tillfaller någon av
Sorsele Uniteds medlemsföreningar.
STYRELSE
Vid föreningsstämman 190516 valdes Leopold Sjöström valdes till 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.
KONTAKT
Kontakta gärna Leopold Sjöström, leopold@sorsele.se, för ytterligare information om Sorsele United,
våra aktiviteter 2019 och planer 2020.

TACK för i år och GOTT NYTT 2020!
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