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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Fria metoder 
• Nordic Leader dimension-symposium i Åboland 
• Ny genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 
• Projekt för riksomfattande hembygdsdagar i vasa 2006 

 
 
FRIA METODER 
Det finns en rad metodboxar, mappar där man har samlat nyttiga metoder. En av dem är den 
finlandssvenska Metodguiden, som kommer att bli klar i år. Nu har Kooperativ utveckling, 
Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva, Studieförbundet vuxenskolan och Arbetarnas 
bildningsförbund öppnat en portal som man kallar Fria metoder www.friametoder.se. Där kan 
man i dagsläget hitta ett tiotal metoder som stöder lokal utveckling. Metoderna, eller rättare 
sagt handböckerna som beskriver dem, finns att fritt laddas ner i olika format. På invigningen 
av Fria metoder framhölls att man vill ge de lokala aktivisterna möjlighet att använda metoder 
utan att behöva betala för dyra konsulter och copyright skyddade handböcker. Det har man 
oftast inte råd med ute i byarna. Portalen invigdes 17.10 i Stockholm, men är fortfarande 
delvis under arbete så en del tekniska störningar kan förekomma. 
 
NORDIC LEADER DIMENSION-SYMPOSIUM I ÅBOLAND 
I Skärgårdscentret Korpoström, Korpo hålls 8-9.11 ett Nordic Leader Dimension-symposium 
med I samma båt som arrangör. Målet med konferensen är att skapa nya redskap för LAG-
arbete i Norden under nästa programperiod genom LAG-utbildning, kartläggning av 
utvecklingsstadier i skapandet av nya LAG i Norden och enskilda LAG:ens metodutveckling 
under programperioden och under övergångsskedet mellan programperioder. Till målet hör 
också en nordisk nätverksenhet för samarbete inom landsbygdsutveckling och LEADER-
metoden, där uppgifterna blir nätverksenhetens roll i förhållande till de nationella nätverken 
och samarbete och samverkan med övriga nordiska organisationer, t.ex. Hela Norden ska 
leva. Det här symposiet är i första hand ämnat för de som tidigare deltog i båtseminariet 20.5 
och arbetsseminariet 23-24.8, men i princip kan alla LAG anmäla sig bara de kommunicerar 
på skandinaviska. För mer information och anmälan gå in på webbaderessen 
http://www.sameboat.fi/arkiv/Nordic.pdf. 
 
NY GENOMFÖRANDEPLAN FÖR ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPROGRAM 
I genomförandeplanen för år 2006-2007, som landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund 
godkände 17.10, redogörs utvecklingsstegen fram till dagens situation, samt för de centrala 
åtgärder som skall vidtas år 2006-2007 inom de branscher som har prioriterats och är föremål 
för sektorövergripande utvecklingsfinansiering. Av de tio enskilda åtgärder som bedöms vara 
av speciell vikt för den regionala utvecklingen, kan nämnas Havets hus - resurs- och 
innovationscentrum för skärgården. Genomförandeplanen realiserar landskapsprogrammet för 
år 2003-2006 och baserar sig i sin tur på landskapsöversikten Två språk, ett mål, som sträcker 
sig ända fram till 2020. De här tre dokumenten utgör grunden för utvecklingsarbetet på 



landskapsnivå. Mer information finns att ta del av i Österbottens förbunds nyhetsfax på 
webbadressen www.obotnia.fi/svensk/liitto/index.htm. 
 
PROJEKT FÖR RIKSOMFATTANDE HEMBYGDSDAGAR I VASA 2006 
Projektet Riksomfattande hembygdsdagar har beviljats finansiering för tiden 1.11.2005-
30.9.2006 med Vasa stad som huvudman. Syftet med hembygdsdagarna är att göra 
Österbottens historia och område kända och peka på skäl till varför det är klokt att bo i 
Österbotten. Hembygdsdagarna arrangeras i Vasa i augusti 2006. 
 
 
VAD HAR HÄNT? 
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara 
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de 
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom 
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-
sidor för mera info. 


