Nyhetsbrev 3, sept 2018
Projektet Blutsam har passerat halva tiden. Vi har
nu tio månader kvar för att slutföra alla planerade
aktiviteter.
Det är en brokig blandning av kurser och annat
som redan är genomförda. Vi har därmed
upparbetat ett stort kontaktnät med kursarrangörer som vi kommer att nyttja även under
kommande period.
Aktiviteter som är genomförda är bl a motorsåg,
truckförare, skylift, YKB, datoranvändning,
ledarskap, ekonomi, livsmedelshantering,
kundbemötande, digital marknadsföring,
mathantverk, vin och trädgårdsdesign.

Planera aktiviteter
Även om projektets genomförande pågår till 30
juni 2019 så bör alla aktiviteter åtminstone vara
preliminärt planerade innan årsskiftet. Annars
riskerar vi att få budgeten minskad.
Det är nu viktigt att vi hjälps åt att komma igång
och boka in resterande aktiviteter så snart som
möjligt. Glöm bara inte att alla aktiviteter först
ska upphandlas och godkännas av
projektledningen!

Informationsmöte
Under november planerar vi att genomföra ett
större informationsmöte där alla deltagare i
projektet är välkomna. Förutom information om
projektet kommer vi även ha med föreläsare inom
hållbarhet, jämställdhet, mm. En inbjudan
kommer så fort datum är bestämt.

Digital marknadsföring
När vi inventerade behoven av kompetensutveckling ute bland er företagare så var det
många som ville lära sig mer om Digital
marknadsföring och sociala media. Ett ständigt
aktuellt ämne där förutsättningarna hela tiden
förändras och kunskaperna behöver uppdateras.
Vi har nu bokat in två omgångar under hösten.
9/10 och 11/10 samt 23/10 och 25/10.
Varje kurs omfattar två dagar. Plats är ännu inte
bestämt. Ta gärna med fler i personalen som kan
ha nytta av kunskaperna.
Vi behöver din anmälan snarast!

Närvarorapporter
När vi redovisar genomförda aktiviteter till ESF
måste vi ha underskrivna närvarorapporter från
deltagarna. Utan detta riskerar Länsbygderådet
att inte få tillbaka alla utlägg för de aktiviteter
som genomförts.
Ni som vet om att ni har en blankett liggande
någonstans, var snäll och fyll i denna och skicka
till projektledaren. Detsamma gäller blanketterna
för uppföljning.
Mot slutet att projekttiden kommer vi att besöka
alla företag för att bl a se till så vi inte saknar
något i redovisningen.

Stöd inom jämställdhet
Victoria Carlsson Wahlgren har lämnat sitt jobb
på Länsstyrelsen och ingår därför inte längre i
projektets styrgrupp. Vi önskar lycka till med de
nya uppgifterna.
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