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Medlemmar
Vid årets utgång 2020-12-31 hade föreningen 46 medlemmar.

Verksamhet
Styrelsen har ha 3 protokollförda möten under året samt e kons tuerande möte.
Ordförande har deltagit på styrelsemöten för Visit Hemavan Tärnaby AB. Även de a år har präglats
Coronapandemin även om vissa lä nader skedde under sommaren. Det fortsa avvecklandet av Visit Hemavan
Tärnaby har också ha inverkan i området. Det minskade des na ons arbetet ll följd av Visits avveckling
lämnar nu tydliga spår e er sig. Samordningen på des na onen minskar, gränshandelsmarknad ställs in,
upprä hållandet av kontakten med våra gäster genom social media har minskat. Des na onen trevar sig fram
och söker nya sä a jobba llsammans.
Genom gruppen Närleder Hemavan Tärnaby togs under slutet av 2018 projekt fram för a förlänga Tärnaleden.
Arbetet har under2021 slu örts. Leden ﬁck en ny dragning och går inledningsvis från Tärnaby Fjällhotell via väg
upp ll Apoteket där den svänger upp på Lax ället ovanför bebyggelsen. Ursprungstanken a låta leden gå in i
skogen vid Anjabacken och följa kra ledningen gick inte a genomföra under projek den då markägaren inte
llät de a. När markägarens detaljplan är färdig hoppas vi kunna fullfölja den ursprungliga planen för ledens
dragning, men lls vidare har den alltså en alterna v sträckning. Projektet slutredovisades 2021-12-31 och det
fortsa a ansvaret för leden har Storumans kommun åtagit sig.
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Föreningen var ak v under arbetet med ortsboträﬀen i 15 November. E välbehövligt möte med mycket
informa on där vi både ﬁck en historisk återblick av Roland Johansson samt ta del av planerade detaljplaner för
fram den. Mötet var välbesökt både från lokalt och kommunalt håll. A denna typ av möten behövs speciﬁkt i
västra delen beror på a så mycket händer, dialogen är e erfrågan samt a möjligheten ll a snubbla in i
varandra eller uppsöka tjänstemän är liten här uppe. A ”slinka förbi” på kontoret är svårt och man ses inte vid
brödet i matbu ken osv. HT Näringsförening var högst delak g under planeringsstadiet samt i form av inlägg av
Agneta under mötet.
Under året har fram da huvudman för konceptet “Mervärde” diskuterats. Huvudman idag är Visit Hemavan
Tärnaby, men i samband med nedläggningen kommer de a behöva övertas av lämplig part. Under året har
styrelsen i HT Näringsförening diskuterat om föreningen skulle kunna ta på sig denna roll, om förfrågan från
Mervärdesföretagen inkom ll föreningen. I början av 2022 diskuterades en möjlig organisering för de a och a
föreningen tackar ja ll uppdraget.
HT Näringsförening har deltagit vid följande möten:

●
●
●
●
●
●
●

4 Styrelsemöte i Visit Hemavan Tärnaby
3 Frukostmöten
1 möte om sophantering
1 Business Meetpoint
2 Flygråd
3 Mervärdesmöten
3 möten om Frilu splanen i Hemavan Tärnaby

Ekonomi
Årets resultat är 76.667 kr

Slutord
HT Näringsförening är en ideell organisa on och där ak viteterna i föreningen sker genom medlemmarnas
engagemang. Vad vill du som medlem använda denna pla orm ll ? Frågan är oerhört vik g då det är
medlemmarna som ÄR föreningen och formar, genomför, driver och påverkar det som görs. Vi har genom HT
Näringsförening möjlighet a arbeta llsammans för a förbä ra förutsä ningarna på vår des na on, men vi
måste göra det genom egna insatser. Tiden då det fanns personal som gjorde jobbet åt oss ( genom Visit HT) är
förbi. Bra ideer kommer troligen tarva en insats från medlemmarnas d, men om vi är beredda på det kan vi
göra mycket bra llsammans? Det ﬁnns så många förbä ringsmöjligheter och vi kan vara en del i lösningarna för
a lyckas med dessa.
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