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Förbundets verksamhetsidé
Förbundet ska i samverkan med andra aktörer skapa goda relationer med de
som påverkar eller berörs av Norrlands utveckling och norrländska villkor.
Norrlandsförbundets verksamhet ska präglas av positiva insatser som ger
långsiktig nytta och tydliga resultat för människor, verksamheter och
organisationer i Norrland.
Förbundet arbetar med ett antal viktiga frågor genom opinionsbildning,
påverkan och medverkan i olika arrangemang. Det gäller främst infrastruktur,
kommersiell och offentlig service, kompetens- och arbetskraftsförsörjning,
kapitalförsörjning och lokal utveckling.
Vi lyfter fram goda exempel och föredömliga insatser inom näringsliv, samhälle
och kultur genom informationsinsatser och den årliga utdelningen av våra
hedersbelöningar Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten.
De långa avståndens utmaningar
Landsbygder finns i hela vårt land, av olika karaktär. Det som främst skiljer
norrländska landsbygder från många andra är de långa avstånden. I alla
sammanhang där förbundet verkar och lägger förslag påminner vi om och
agerar utifrån detta faktum.
I vårt dokument, överlämnat till den parlamentariska landsbygdskommittén
under våren 2016 beskriver vi detta och lämnar förslag i de områden som
räknats upp i avsnittet här ovan. Detta arbete fortsätter under 2017 och vi
kommer att uppmärksamma partier och politiker på detta under valåret och
valrörelsen 2018.
Tre strategiska frågor
Vi ska se till att öka kunskapen om företagens och olika verksamheters
förrutsättningar i Norrland utifrån våra profilfrågor och de långa avståndens
utmaningar.

Förbundet ska fortsätta arbetet för utökade satsningar på kompetens- och
arbetskraftsförsörjning genom regionens universitet och högskolor, lokala
lärcentra, distansutbildningar och YH-utbildningar (motsvarande).
Integrationsfrågorna ska speciellt beaktas.
Vi ska kraftfullt driva på för en tillförlitlig och tillgänglig IT-infrastruktur som når
samtliga hushåll och företag i Norrland.
Aktiviteter 2017-2018
Länsfullmäktigegrupperna värvar fem nya enskilda medlemmar, fem nya
företagsmedlemmar och en ny kommunmedlem under 2017.
Varje länsfullmäktigegrupp anordnar ett arrangemang i det egna länet under
2017, gärna i samverkan med näringsliv och/eller offentlig aktör.
Två länsövergripande seminarier/konferenser under 2017.
Som medarrangör ska förbundet delta i ett finansieringsseminarium under
2017 respektive 2018 där inriktningen är att finna nya former för
lokala/regionala finansieringsmodeller.
Förbundet ska under 2017 och 2018 medverka vid minst tre arrangemang kring
förbundets strategiska frågor enligt plan.
Under minst fem tillfällen under 2017 och 2018 ska förbundet ha publicerade
artiklar i norrländska tidningar, och i förekommande fall i rikspressen, utifrån
våra strategiska frågor.
Träff med riksdagens utskott utifrån våra strategiska frågor.
Delta vid Almedalsveckan 2017 i samverkan med andra aktörer.
Förbundsmöte 8-9 maj 2017 i Luleå/Sunderbyn och 26-27 april 2018 i
Jämtland/Härjedalen.
Norrlandsaktivitet i anslutning till landsbygdsriksdagen 18-20 maj 2018 i
Örnsköldsvik.
Marknadsföringsplan
Annonsering (strategisk) i tidningar och tidskrifter 2017-18

