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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Nordiskt landsbygdsforum i vasa 
• Everybody´s business - internationell konferens i Örebro 
• Fortsatt finansiering för Mare botnicum - kustliv i Kvarken 
• Var finns rikets nionde byfåne? 

 
 
NORDISKT LANDSBYGDSFORUM I VASA 
Det första nordiska landsbygdsforumet arrangeras i Vasa 11-12.5 med temat Landsbygd och 
stad i växelverkan för ökad sysselsättning och trivsel. Under konferensen kommer man att 
diskutera utvecklingen av landsbygden som en del av den regionala utvecklingen. Vidare 
presenteras de olika förvaltningsstrukturer och landsbygdsprogram som håller på att byggas 
upp i olika länder inför nästa EU-period. Ytterligare tar man upp utvecklingen av 
gemenskapsinitiativet LEADER, Norges nya distriktspolitik och andra ämnen som 
forskningens roll, byggande på landsbygden, nya serviceformer, företagsamhet och 
upplevelseturism på landsbygden. Konferensen arrangeras av Österbottens förbund i 
samarbete med jord- och skogsbruksministeriet (landsbygdspolitikens samarbetsgrupp), 
Glesbygdsverket i Sverige och Småsamfunnssenteret vid högskolan i norska Narvik. För mer 
uppgifter och intresseanmälan kontakta utvecklingsplanerare Marja-Riitta Vest, tel. 06-320 
6529 eller e-mailadress marja-riitta.vest@obotnia.fi. 
 
EVERYBODY´S BUSINESS - INTERNATIONELL KONFERENS I ÖREBRO 
En internationell konferens, ”Everybody´s Business”, om Regioners Sociala Ansvar (RSA), 
social redovisning och social vinst på investering ordnas 14-15.11 i Örebro. Under första 
dagen prioriteras Regioners Sociala Ansvar utifrån bl.a. företagens roll i RSA, finansiering 
och garantering av lokalt kapital, offentlig upphandling, utbildning och kompetensförsörjning, 
modeller för gemensam marknad, kultur, media och forskning. Den andra dagen kommer att 
behandla instrument för social mätning, såsom social redovisning, sociala bokslut och social 
vinst på investering. Konferensen arrangeras bl.a. av Lokal utveckling och social ekonomi, 
Örebro län (L&SEK), REVES, ESF, Arbete Genom Delaktighet Och Ramavtal (AGDOR) 
och SERUS, av vilka REVES har identifierat konceptet Regionernas Sociala Ansvar, medan 
AGDOR innebär en konkret modell att testa och analysera konceptet på. På webbadressen 
http://www.bygde.net/file.php/fs/WkcDtU1HNc3kDaRDyCx5dJkYH970_bZVm1mFKcale3
wH4b-qDwjG5ttArooqqcaC.pdf?target_filename=Everybodys+business_konf+info_sv.pdf 
finns mer att läsa. 
 
FORTSATT FINANSIERING FÖR MARE BOTNICUM - KUSTLIV I KVARKEN 
Interreg IIIA-projektet Mare Botnicum – Kustliv i Kvarken beviljades fortsatt finansiering för 
år 2006. Projektet dokumenterar och skildrar Kvarkens kustkultur i Sverige och Finland, med 
utblickar längs gamla vattenvägar mot Norge och Ryssland. Projektet, som kommer att 
utmynna i en mediesatsning, har en betydelse för det gränsöverskridande samarbetet genom 
att samla resurser kring Kvarken och på så vis öka kunskapen om regionens gemensamma 
kulturhistoria. Huvudman för projektet är Föreningen Norden. 



 
VAR FINNS RIKETS NIONDE BYFÅNE? 
Det är igen dags att välja en symbolisk primus motor för SYTY-rörelsen. Den åttonde 
officiella byfånen, Esko Ropponen från Harjuranta, är byfåne under åren 2005-2006. Den 
nionde officiella byfånen offentliggörs 2.9 på landsbygdsmarknaden i Varkaus. Perioden är 
2007-2008 och verksamhetsområdet hela landet. Ansökningstiden går ut 10.8. Närmare 
uppgifter ger Antti Kokkonen, mobil 0400 674 489 eller e-mailadress 
antti.kokkonen@varkaus.fi. Information fås också av byfåne Esko Ropponen tel. 017-558 
5302 eller mobil 0400 877 374. 
 
 
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. 


