


dato: mandag 7. mai 2012  R  Side  !  av  !1 3

Møtereferat
Prosjektets navn 
Liv i Vinje

Møtet 
FLYT

Møtetidspunkt 
07.05.2012, kl 17:15

Møtested 
Vinjar

Referent 
Ole Dalen

Til stede 
Åpent møte etter mondagsmiddag på 



Agenda

1. Prosjektstatus, inspill og framdrift



! 

Referat

Nr Sak Ansvar
1-1 Bøgrend Autofest

- Samarbeid med Vest-Telemark Blad om en egen leselounge. 
Utstilling av gamle artikler om Bøgrend Auto & musikklivet i Vinje 
gjennom tidene. 
- Programmet nærmer seg ferdig. Alle artister snart i boks. De siste 
som er bekrefta er: 
Pete Berry & The Shake Set, Ottar Kåsa & Daniel Sandén Warg, 
Odd Nordstoga m/band og Solo Cissokho. 
- Samarbeid med "søster"-festival i Oslo, "Kongene på Haugen" om 
lån av telt og annet festivalutstyr. 
- Noen nye sponsorer Seljord Sparebank, Fristadsenteret m.fl. 
- Produksjon av eget øl - Bøgrend OljesØL
- Trenger frivillige til å hjelpe til med ulike oppgaver. Går snart ut 
med informasjon om hvilke oppgaver etc.

Eivind 
Kaasin

1-2 Næringshage
- Jobber med en plan om en kulturnæringhage i Vinje. 
- Kartlegge aktører / aktuelle folk innen kulturnæringene i Vinje og i 
Vest-Telemark. Hvem vil være med på et slikt prosjekt?
- Bygge videre på miljøet rundt Bøgrend Autofest, og de 
synergieffektene det kan gi. 
- Hvor kan næringshagen ligge? Kartlegge ulike muligheter i Vinje. 
Kartlegge ulike samarbeidspartnere, og driftsmodeller for 
næringshagen. Kunstnerstipend/-bolig, hospitantordning.
Så langt er det ikke noen grupper som er eksludert. Viktig at dette 
arbeidet får en profil som inkluderer de som har ønsker om 
næringsetablering.

Eivind 
Kaasin

1-3 Min Tur - kurs 20. - 21. april (Mjonøy)
26 personer på kurs
Evaluering: de fleste er fornøyd
Noen punkt må justeres, og dette har Norsk Landbruksrådgivning 
fått innspill på.
Lokaler: 
Litt trangt på arrangementet?
Veldig god mat.
Litt mer fasiliteter på teknikk
Veldig godt vertskap.

Elisabeth Lid
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1-4 Hjelmeland kommune på studietur til Vinje og Seljord (Mjonøy)
Møte m/presentasjon på Mjonøy 4. mai.
Studietur til Vinje kommune, siden de har hørt så mye positivt om 
tilflyttingsarbeidet. 
Presentert «Heim te Vinje».
Representantene (11 stk) var svært positivt overrasket over alt som 
var gjennomført i prosjektet så langt
Skal lære om hvordan vi har gjort det.
Skulle gjerne ha hatt noen politikere fra Vinje kommune her.

Elisabeth Lid

1-5 BUSTAD PROSPEKT
Erik Christensson skal ta nye bilder. Er ikke på plass enda.
Vi mangler bilder, derfor er de fortsatt ikke lagt ut. Vi venter på 
grønt gras.

Elisabeth Lid

1-6 Innspill 1
Det er småbruk som venter på nye eigerar i Vine.
Prosjektetet bør følge dette opp.

Nr Sak Ansvar

Aksjonsliste
Ref. Aksjon Ansvar Tidsfrist

1-6 Følge opp innspill på ledig småbruk, kontakte eigar og 
potensielle kjøpere. Ole juni 2012
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