
Stornds 2O16-11-01

Till styrelsen f6r VOn

Vison gruppen civerlimnar en sammanfattning 6ver det arbete som dr utf6rt efter det att

stamman beslutade att anta motionen frgn Greger Olofsson om Visonarbete inom VOA.

Efter stdmman gick en fcirfrigan ut fdr att efterhdra intresset av att ing6 i en arbetsgrupp

som skulle arbeta med frigorna iden antagna motionen. Dessa personer anmalde intresse

av att inge idenna arbetsgrupp: Greger Olofsson, Daniel Axelsson, Conny Billman, Hans

Astriim och lvan Larsson. De bildade den sA kallade Vision gruppen, dessutom ing6r Hans

Hansson och Hans Holmberg frin styrelsen VOA i denna grupp.

En friga som Vision gruppen tyckte var viktigast att understika f6rst var, kan man upplosa

vol. Ar det mdjligt att gdra detta juridiskt isi fall pA vilket sdtt och vad skulle en sidan

process kunna kosta i reda pengar.

F6r att fA en sakkunnig och opartisk underscikning av denna komplexa friga beslutade

gruppen att kontakta professor Gun Lidestav vid SLU i Umea. En f6rsta kontakt med Gun

Lidestav togs de av Hans Hansson och Greger Olofsson fdr att beskriva vAra frigestillningar

allt utifran motionen. Gun Lidestav tyckte att det var intressanta frigor och lovade aft titta

narmare pe dessa f6r att sedan iterkoppla till Vision Sruppen om vad hon har lyckats komma

fram till.

Efter viss tid aterkopplade Gun Lidestav till Vision gruppen och det bestemdes om en traff i

Vilhelmina der Gun Lidestav kunde delta. Resultatet frAn denna traff redog<irs i Vision

gruppens protokoll nr 3 daterat 2017 -og-29, ta gdrna del av annan kommunikation med Gun

Lidestav som bifogas denna sammanstellning.

Vision gruppen anser att denna friga dr nu utredd och att det er styrelsen och stamman fdr

VOA som meste besluta ifrigan, och om hur man gir vidare med den antagna motionen

frin Greger olofsson. vision gruppen dnskar fi arbeta vidare med frigan om hur man kan

rika avkastningen frSn voA att stanna inom allminningens omride, fdr att sedan legSa ett

fiirsf ag till vir stdmman 2OL7 att besluta om'

P6 uppdrag frin Vision gruPPen
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