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Medlemmar: 17 ideella föreningar, 2 företag och 1 privatperson i Sorsele kommun

Styrelse:
Ordinarie ledamöter:
Kent Lidberg, ordförande
Anna Fransson, vice ordförande
Sara Grundström
Anders Karlsson
Tom Backman
Suppleanter:
Dan Svanbro
Kai Jonsson
Leopold Sjöström

Styrelsen har under perioden hållit sammanträden 160412, 160502, 160908, 161107.
Inga sammanträdesersättningar har utgått till styrelsen.
Föreningen har inte haft några anställda under året.
Föreningens post/besöksadress: Sorsele United, Vindelvägen 5, 924 31 Sorsele.

Bakgrund
Sorsele United ideell förening bildades 130603. Föreningens verksamhetsidé är att
stimulera information, samarbete och utveckling av det ideella föreningslivet och
civilsamhället i kommunen samt att stärka samverkan mellan kommunen,
organisationer, näringsliv och kommunmedborgare.
Verksamheten under 2016
1. FRITIDS- och IDROTTSMILJÖSTUDIE
Sorsele kommuns Fritids- och kulturenhet har under året haft ett nära samråd med
Sorsele United under uppstarten av Fritids- och Idrottsmiljöstudien (FIS), en
utredning om fritidsanläggningar i kommunen som omfattar en inventering, analys
och prioriteringar av behov som underlag för framtida investeringar.
Utredningens första steg visar på upprustningsbehov av befintliga anläggningar i
byarna och en samstämmig uppfattning om behovet av en nyanläggning av ARENA
Sorsele i centralorten. I nästa steg kommer FIS att omfatta frågor kring
huvudmannaskap och drift av fritidsanläggningar.
2. BYAFORUM
Sorsele kommun arrangerade under året i samarbete med Sorsele United
informations- och samrådsträffar med Sorsele Byaråd 160229 och 161025.
3. ARENA SORSELE
Under Sorsele Uniteds samråd med Sorsele kommun angående konceptet ARENA
Sorsele föreslogs en fördjupad studie av anläggningens innehåll och funktioner som
tillgodoser mångfald och flexibilitet samt en närmare genomgång av
huvudmannaskap och drift innan en förprojektering vidtar.
Sorsele kommuns Tillväxtverksamhet begärde i skrivelse till Kommunstyrelsen
161115 ett anslag på 30 000 kr till den planerade förstudien och att medlen
disponeras av Fritids- och Kulturenheten i samarbete med Sorsele United. Studien
ska avrapporteras inom ett halvår efter Kommunstyrelsens beslut.
Not. Kommunstyrelsen beslöt 170204 att bevilja 30 000 kr till den planerade
förstudien.
4. ARRANGEMANG SOMMAREN 2016
SKUBBCUPEN och BIKE OPEN genomfördes som planerat i samarbete mellan
arrangörsföreningarna Ammarnäs Idrottsförening, Sorsele Skidklubb, Blattnicksele
Idrottsförening och Intresseförening, Gargnäs Intresseförening, Sorsele United,
Sorsele kommun och Trim365.

SKUBBCUPEN omfattade 5 kvällsarrangemang i juni och augusti i Ammarnäs,
Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs. Arrangörsföreningarna summerade 125
deltagare med 268 starter. 48 deltagare var med minst 3 av de 5 arrangemangen och
premieras med en pokal.
I BIKE OPEN med 4 cykelarrangemang under augusti i Ammarnäs, Sorsele,
Blattnicksele och Gargnäs deltog 86 deltagare med totalt 103 starter.
Arrangemangen samlade många barn och ungdomar, stärkte kontakten och
samarbetet mellan byarna och uppmärksammatdes i media, sociala medier och på
Sorsele Uniteds hemsida.
5. SANDSELEHÖJDERNA VIND
Ekonomiskt stöd till utvecklingen av föreningslivet kunder under året sökas hos
Sandselehöjderna Vind ek. för. Sorsele United upprättade en ansökan för inköp av
nummervästar och beachflaggor samt marknadsföringsstöd för planerade FUNarrangemang 2017.
Not. Sandselehöjderna Vind beviljade 170220 Sorsele Uniteds ansökan med det
sökta beloppet på 24 413 kr.
6. LEADER
Sorsele kommuns Tillväxtverksamhet med Fritids- och Kulturenheten inledde ett
samarbete med Sorsele United för planering av ett utvecklingsprogram med
arbetsnamnet ”Livskraft Sorsele 2020+” för lansering inom Leader Lappland 2020.
Sorsele United föreslås bli projektsökande för vissa delprojekt inom
programförslaget.
7. RESURSKANSLI och RESURSPOOL
Studien av ett resurskansli och resurspool kunde av både resurs- och tidsskäl inte
inledas under året som planerat.
8. WEBBPORTAL
Sorsele Uniteds webbportal och Facebooksida var ett utmärkt verktyg för information,
marknadsföring, text- och bildpublicering från Sorsele Uniteds samordnade
arrangemang SKUBBCUPEN och BIKE OPEN.
Medlemsföreningarnas egna publiceringar av arrangemang är låg, så föreningens
webbmaster Krister Börjesson och Leopold svarar för de flesta publiceringarna
genom att hämta uppgifter från andra föreningarnas hemsidor och Facebookgrupper.
Publiceringar och inlägg på Sorsele Uniteds egen Facebooksida är också
förhållandevis låg och borde kunna förbättras.

Slutord
Styrelsen vill framföra ett tack till föreningslivet, Sorsele kommun, enskilda och övriga
intressenter för samarbetet under 2016.

Sorsele 2017.04.19

Kent Lidberg

Anna Fransson

Sara Grundström

Anders Karlsson

Tom Backman
------------

