Protokoll LAG-möte
Dag: måndag 28 november 2016
Tid: kl. 10.00 - 16:00
Plats: Bruksgodset, Arnäsvall
Närvarande:
Jonny Lundin, ordförande, Ideell sektor
Åsa Ringlöv, vice ordförande, privat sektor
Lennart Ramström, kassör, Ideell sektor
Helena Eriksson, offentlig sektor
Roger Johansson, ideell sektor
Agneta Westberg, ideell sektor
Henrik Olsson, offentlig sektor
Lena Lindström, offentlig sektor
Peter Sundström, privat sektor,
Caroline Jonsson, privat sektor
Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson
Projektcoach: Eva Jilkén
Frånvarande: Ellen Forsberg, ideell sektor, Amber Schosso, privat sektor, Karin Sellgren,
privat sektor Andreas Gylling, offentlig sektor, Peter Sagebro, offentlig sektor

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jonny Lundin hälsar välkommen och öppnar mötet. Jonny Lundin presenterar
dagordningen som godkänns.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
Till sekreterare väljs Eva Jilkén och till justerare Åsa Ringlöv.

§ 3 Föregående protokoll LAG och AU
Jonny Lundin går igenom föregående mötesprotokoll från AU och LAG som godkänns och
läggs till handlingarna.
§ 4 Ekonomirapport
Verksamhetsledaren går igenom Resultat- och balansrapport och driftsbudget 2016 t.o.m.
oktober-16.
Ekonomi, balans- och driftsrapport per sista oktober 2016 samt redovisningen av
driftsprojektet läggs därefter till handlingarna.
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§ 5 Information Leaderkontor
Verksamhetsledaren informerar om att Leader Höga Kusten i dagsläget har fjorton stycken
prioriterade projekt, varav det första åtta även har fått klartecken från Jordbruksverket.
NULÄGE PROJEKT
Beslut om projekt Härnösands landsbygd 2.0 beräknas få beslut från Jordbruksverket den 5
december. Projekt Ung landsbygdsentreprenör har gått ut för kompletteringar. Projekt
Mikrofonden har fått handläggare.
JORDBRUKSVERKETS STATISTIK
Verksamhetsledaren föredrar Jordbruksverkets statistik över ärenden. De har 289
ansökningar hos Jordbruksverket i dagsläget och de har fattat totalt 83 beslut.
FINANSIERINGSPLAN
Verksamhetsledaren föredrar Leader Höga Kustens finansieringsplan. Verksamhetsledaren
presenterar finansiering från partnerskapet (offentliga partner).
LAG beslutade därefter att Leader-kontoret ska ge förslag på hur fördelningar ska göras
budgetmässigt efter årsskiftet.
GENOMGÅNG MÅLUPPFÖLJNING
Verksamhetsledaren genomgår Leader Höga Kustens måluppföljning.
SAMVERKANSMÖTE LÄNSSTYRELSEN
Verksamhetsledaren informerar om samverkansträffen med Länsstyrelsen och Leader
Mittland Plus. Enligt uppgift från Länsstyrelsen kommer företagsstödet fortsätta att
handläggas av Länsstyrelsen vad gäller landsbygdsprogrammet. Däremot övertar
Landstinget ansvaret för utvecklingsfrågor. Dock kommer ärenden rörande bredband att
fortsatta handläggas av Länsstyrelsen. En lista ska även tas fram för att tydliggöra
skillnaderna vad gäller projektstöd och företagsstöd.
Under samverkansmöte presenterades även Mittland plus verksamhet.
§ 6 Processarbete- varumärke/handlingsplan och LAG-ägt Attitydprojekt
Projektcoachen föredrog det processarbete kring Leaders varumärke och Attitydsprojekt som
genomförts med ledningsgruppen och vars resultat AU också gett sina åsikter kring.
Därefter hölls en workshop där LAG-medlemmarna i grupper diskuterade vilka delaktiviteter
de ansåg viktigast att inkludera kommunikationsplan och Attitydsprojekt. Resultatet
presenterades i plenum.
LAG beslutar att verksamhetskontoret går vidare med Attitydsprojektet till en steg 2-ansökan.

§ 7 Beslutsärenden
a.

Steg 2- LAG-ägt samverkansprojekt

Verksamhetsledaren går ansökan samt budgeten till det förberedande samverkansprojekt
som tagits fram för att underlätta för landsbygdens entreprenörer och ta sig an
digitaliseringens utmaningar.
Verksamhetsledaren genomgår villkor och urvalskriterier
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LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 1 landsbygdsfonden.
Projektet får 170 poäng utifrån urvalskriterierna.
LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.
LAG tillstyrker projektet, poängsättningen och beslutsunderlaget och ger i uppdrag till
verksamhetsledaren att motivera beslutet utifrån digitaliseringen utmaningar för regionens
entreprenörer.
Mötet beslöt att
prioritera
följande projekt:

Projektsökande

1. Insatsområde
2. Åtgärd
3. Projekttyp

Fond

Po
äng

Fastställt stödbelopp/
stödnivå

2016-7524
Samverkan för
landsbygdens
entreprenörer

Lokalt ledd
utveckling av
Höga Kusten

1. 1
2. Samverkan
3. Projektstöd

Landsbygdsfonden

170

Projektstöd:
268421 kr/ 67%
Stöd från LAG:
132207 kr/ 23%
Projektomslutning:
400 628 kr

Beslut och motivering:
LAG beslutar att prioritera projektet. Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för
Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom
insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling. Stödnivån 100 % beviljas för att projektet kommer att
belysa utmaningar och möjligheter för landsbygdens entreprenörer i hela leaderområdet Höga Kusten
samt ta sig an digitaliseringens utmaningar. Utöver detta bidrar projektet till att ta tillvara den nytta och
erfarenhet som finns inom detta område hos nationella och internationella samarbetspartners.

§ 8 Intresseanmälningar
Verksamhetsledaren informerar om inkomna intresseanmälningar och pågående
processerna kring projekten.
I.

Destination Skuleberget

Verksamhetsledaren föredrar ärendet. Föreningen får klartecken att gå vidare till ansökan 2 men
förtydligande behövs kring de synpunkter som Kramfors kommun framfört om förankring hos angivna
partners, avtal med markägare (aktivitetsleden). LAG ställer sig även tveksam till att stötta de event
som söks stöd för samt det infrastrukturarbete som man vill genomföra vid Skulebacken, fokus på
leden. Verksamhetsledaren och Andreas Gylling får i uppdrag att framföra synpunkter. För det fallet
att synpunkterna åtgärdas är ärendet klart för beslut på nästa LAG-möte den 30 januari 2017.

II.

Vägen till framgång – NIFF

Verksamhetsledaren föredrar ärendet. Klartecken ges att gå vidare till steg 2 ansökan utifrån att de
samarbetar i högre grad med befintliga projekt inom samma områden som t.ex. Technichus och Höga
Kusten Turism Vidare bör de specificera kostnaden för utvecklingen av angiven app.

III.

Höga Kusten Opera – HKO

Verksamhetsledaren föredrar ärendet. LAG konstaterar att ansökan rör ett evenemangstöd.
Projektägaren uppmuntras att föra en dialog med Kramfors kommun och därefter återkomma med
intresseanmälan utifall att det faller inom ramen för LLU:s strategi.
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IV.

Landsbygdsriksdag – Hela Sverige ska leva

Verksamhetsledaren föredrar ärendet. LAG ser positivt på att bidra till projektet i någon mån. För att
reda ut hur Leader kan bidra på nästa sätt samt skapa en samsyn ska ett möte bokas med Mittland
tillsammans med Lena, Jenny Jonny gruppen samt Leader Mittland samt Landstinget.

V.

LUS lokal utveckling Solleftåbygden

LAG beslutar att ansökan bör gå vidare till steg 2. Dock behöver aktiviteterna förtydligas ytterligare
och planerna justeras samt kopplas mot angivna mål. LAG rekommenderar att verksamhetsledaren
tillsammans med Helena Eriksson och Roger Johansson gör detta tillsammans med projektägaren.
VI.

Havsfiskerifond Mittland

Verksamhetsledaren informerar om ansökan som inkommit till Leader Mittland. LAG gör bedömningen
att projektet är väl förankrad och prioriterat i Örnsköldsvik. Inspel görs från LAG att de i övrigt
instämmer med synpunkter från Mittland.

§ 9 Information från LAG
LAG- medlemmarna informerar om aktuella frågor.

§ 10 Inför nästa LAG-möte
Nästa LAG-möte är den 30 januari i Kramfors. Till mötet ska AU, verksamhetsledare och
projektcoach se över budget/ekonomi om behovet att hålla särskilda utlysningar och
eventuellt budgettak. Verksamhetsledaren ska även förbereda valberedningen inför nästa år.
Nästa AU är den 16 januari 2017.
§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 12 Mötets avslutande
Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

Jonny Lundin
Ordförande

Eva Jilkén
Sekreterare

Åsa Ringlöv
Justerare
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