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Båtseminarium för de lokala aktionsgrupperna
YTR nytillsätts
På tal om det sociala kapitalet

BÅTSEMINARIUM FÖR DE LOKALA AKTIONSGRUPPERNA
Ett trettiotal representanter för lokala aktionsgrupper i Sverige och Finland träffades 20.5
ombord på Silja Europa mellan Åbo och Stockholm för att diskutera framtiden och konkreta
samarbetsprojekt. Man kom bl.a. överens om att göra ett internationellt LEADER-projekt
kring LEADER-metoden och de metoder som har använts i LEADER-arbetet. I slutet av
augusti eller början av september kommer Metodcentret att ordna ett arbetsseminarium för att
skriva ihop en projektplan.
YTR NYTILLSÄTTS
I dessa dagar kommer YTR att nytillsättas. På förslag är att Svenska studiecentralen skall få
en representant i YTR. Detta betyder att sekreteriatet också skall nytillsättas. Temagrupperna
kommer dock att fortsätta sitt arbete eftersom de arbetar enligt annan tidtabell.
PÅ TAL OM DET SOCIALA KAPITALET
På Österbottens förbunds landskapsdag igår (23.5) i Jakobstad talade Seppo Niemelä, direktör
för regeringens program för medborgarinflytande, om vikten av att involvera invånarna i
beslutsfattandets alla skeden. Niemelä höjde ett varningens finger för den starka tendensen till
nätdemokrati. Han sade, att gör allt vad ni kan för att de unga i skolorna och föreningslivet
känner att de kan påverka. Det sociala kapitalet berikas i ett samhälle där folk känner att de
kan påverka (Vbl 24.5).

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 webbsidor för mera info.

