Protokoll LAG-möte
Dag: måndag 30 januari 2017
Tid: kl. 10.00 - 15:30
Plats: Leaderkontoret, Kramfors
Närvarande:
Jonny Lundin, ordförande, Ideell sektor
Åsa Ringlöv, vice ordförande, privat sektor
Lennart Ramström, kassör, Ideell sektor
Henrik Olsson, offentlig sektor
Lena Lindström, offentlig sektor
Peter Sundström, privat sektor,
Ellen Forsberg, ideell sektor,
Karin Sellgren, privat sektor
Peter Sagebro, offentlig sektor,
Andreas Gylling, offentlig sektor
Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson
Projektcoach: Eva Jilkén
Frånvarande: Amber Schosso, privat sektor, Agneta Westberg, ideell sektor, Helena
Eriksson, offentlig sektor, Roger Johansson, ideell sektor, Caroline Jonsson, privat sektor.

§ 1 Mötets öppnande
Ordinarie ordförande Jonny Lundin öppnar mötet. Ordföranden presenterar dagordningen
som godkänns.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
Till ordförande för dagens möte väljs Åsa Ringlöv, till sekreterare väljs Eva Jilkén och till
justerare Peter Sagebro.

§ 3 Föregående protokoll LAG och AU
Ordföranden Åsa Ringlöv går igenom föregående mötesprotokoll från AU den 16 januari och
LAG den 28 november, som godkänns och läggs till handlingarna.
§ 4 Beslutsärenden
- LAG Landsbyggare
Beslutsärendet beslutas att flyttas ner till punkt 9 eftersom det hänger ihop med
kommunikationsstrategin.
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- Marieberg
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för ärendet och Andreas Gylling redogör för
bakgrunden till ärendet. Efter diskussion ajourneras ärendet till efter lunch.
Ordinarie ordföranden Jonny Lundin lämnar mötet.
Diskussionen återtas efter lunch. Efter ytterligare diskussion beslutar LAG att återremittera
ansökan. Medskick görs att trepartssamverkan behöver förtydligas.
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson ges i uppdrag att boka ett möte med projektägaren för
att lägga fram LAG:s åsikter. I mötet ska förutom verksamhetsledaren, Andreas Gylling samt
Lennart Ramström delta.
- Solatum
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för ärendet samt genomgår AU:s
rekommendationer. Solatum har inte gjort rekommenderade justering i budget. LAG avslår
projektansökan mot bakgrund av budgetskäl.
- LUS
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för ansökan och budget. Karin Sellgren
kompletterar redogörelsen med LUS syfte med projektet.
Karin Sellgren är jävig och lämnar lokalen när övriga LAG fattar beslut kring LUS.
LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 2 landsbygdsfonden.
Projektet får 260 poäng utifrån urvalskriterierna.
Urvalskriterier (insatsområde 2)
A: 5 p
B: 3 p
C: 3 p
D: 3 p
E: 0 p
F: 5 p
G: 5 p
TOTALT: 260 p

LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.
LAG tillstyrker projektet, poängsättningen och beslutsunderlaget och ger i uppdrag till
verksamhetsledare att formulera och motivera beslut i ärendet.
Mötet beslöt att
prioritera
följande projekt:

Projektsökande

1. Insatsområde
2. Åtgärd
3. Projekttyp

Fond

Po
äng

Fastställt stödbelopp/
stödnivå

2016-8191
Landsbygdsutve
ckling Sollefteå

Leader
Sollefteå ideell
förening

1. 2
2. Genomförande
3. Projektstöd

Landsbygdsfonden

260

Projektstöd:
734 104 kr/ 67%
Stöd från LAG:
252 006 kr/ 23%
Privat finansiering:
109 567 kr/ 10%
Projektomslutning:
1 095 000 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
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insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer där projektet bidrar till att skapa en attraktiva och
aktiva bygder samt bidrar till att öka den lokala samverkan i syfte att skapa nya företag och
lokalutveckling. Stödnivån 90% beviljas för att projektet kommer att arbeta innovativt för Sollefteå-området
med bygdeutveckling inom ramen för hela kommunen.

Efter att beslut fattas fortsätter Karin Sellgren sitt deltagande i mötet.
- Destination Skuleberget
Verksamhetsledare Jenny Edvinsson genomgår ärendet och AU:s rekommendation. Efter
långa diskussioner summerar ordföranden och verksamhetsledaren befintliga alternativ.
LAG beslutar att återremittera ärendet med begäran om att projektägaren ska:
–
–
–
–
–

Begränsa ansökan till att gälla aktivitetsled samt vintersäsong.
Ta fram en ny budget, anpassad efter en justerad ansökan
Tydliggöra genomförda och planerade aktiviteter med markägare
Ta fram en dragning för led samt en hållbar driftsplan
Inkludera intyg från Höga Kusten Destinationsutveckling

Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson gavs i uppdrag att informera projektägaren. På mötet
beslutades även att Peter Sagebro ska närvara på kommande möte.

§ 5 Möteskalender – LAG
Ordföranden Åsa Ringlöv föredrar förslag från AU.
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson föredrar AU:s förslag att deadline för projektsökanden
att fullfölja inkomna intresseanmälningar till steg 2 ansökningar ska sättas till den 17 mars
2017. Detta för att kunna skapa förutsättningar för nya utlysningar och för att kunna ta emot
nya projektansökningar.
LAG beslutar att deadline för inkomna projektansökningar ska sättas till den 17 mars.
Förslag på övriga möten 2017:


7 april LAG-möte samt årsmöte (Härnösand)
- Beslutsmöte för intresseanmälningar som tidigare fått positiva besked (steg 2
ansökan ska vara inlämnat senast 17 mars).



16-17 maj LAG-möte (kompetensutveckling)
- LAG möte som sammanfaller med nationell Leaderträff i Sollefteå.



27 september (preliminärt LAG - möte)



28-29 september LAG- möte
- LAG- mötet sammanfaller med Landsbygdskonferens i Sollefteå



31 augusti 2017
- Deadline för inkomna projektansökningar och intresseanmälningar.

LAG beslutar nämnda datum.
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§ 6 Intresseanmälningar
- Hela Sverige ska leva
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson föredrar ärendet. Projektägaren har även gått in med
en liknande anmälan (som där är en fullskalig projektansökan) till Leader Mittland plus.
Verksamhetsledaren redogör för AU:s rekommendationer och att intresseanmälan inte
redogör för samverkan med samverkanspartners, framförallt när det gäller socialt
företagande, vilket AU tycker är en förutsättning för att projektet skulle vara genomförbart för
att nå de uppställda målen. Därutöver anser inte AU att intresseanmälan håller en höjd i
innovation som krävs för att skapa den förnyelse som behövs i byarörelsen. Därutöver har
dessutom LAG tidigare prioriterat liknande projekt i samtliga kommuner förutom i Kramfors,
samt att de båda områdesövergripande projekten Ung Landsbygdsföretagare och
Mikrofonden Västernorrland arbetar inom samma områden som Hela Sverige ska Leva vill
göra.
LAG delar AU:s uppfattning och tillägger att man är rädd för att man ”slåss” om samma
människor inom projekten och beslutar att Leader Höga Kusten inte kan ge positiv feedback
till Hela Sverige ska leva Västernorrlands intresseanmälan. Verksamhetsledaren ges i
uppdrag att återkoppla denna feedback till projektägaren.

§ 7 Årsmöte
- Rapport från Valberedningsmöte
Verksamhetsledare Jenny Edvinsson redogör för valberedningsmötet:
Agneta Westberg kommer att lämna Bygderådet och förlorar därmed även möjligheten att
vara en del av Leaders styrelse. Beslut om detta kommer att fattas av LAG på årsmötet den
7 april.
Mats Hamberg avgår som representant för Västernorrlands idrottsförbund.
Verksamhetsledaren ber styrelsen om att mejla in förslag på ny representant till
valberedningen senast den 13 mars inför AU-möte den 22 mars.
Verksamhetsledaren informerar om att en lekmannarevisor är vald, trots att detta inte krävs
då Leader Höga Kusten redan har en godkänd revisor.
LAG beslutar att någon lekmannarevisor inte behövs och ger verksamhetsledaren i uppdrag
att upphandla en godkänd revisor.

§ 8 Ekonomirapport
- Drift
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redovisar ekonomirapport för driftsprojekt samt att
driften kommer att börja rekvireras från Jordbruksverket.
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- Förskott
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för att förskott utbetalat om 500 000 kr.
- Projektekonomi
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör därefter för likviditetsbudget och går därefter
igenom projektstöd och beslutade fördelningar.
- Fördelningar
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för fördelningar. Fördelningen ska
uppdateras utefter dagens beslutsmöte och läggas upp på LAG:s hemsida.
- Medfinansieringar 2017
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för att redovisning över offentlig
medfinansiering ska in relativt omgående. Information har gått ut till offentliga representanter.

§ 9 Information – Leaderkontor
- Läge för projekten
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson för Leader nationell och Jordbruksverkets statistik
över beslutade projekt m.m.
Verksamhetsledaren redogör för nuläge för Leader Höga Kustens projekt samt att projekt
Lugnvik har fått handläggare, men inte projekt Ulvön. Aktuellt läge ska följas upp till nästa
LAG-möte.
- Nationell Leaderträff 16-17 maj, Sollefteå
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för planeringen inför och programmet för
Leaderträffen som arrangeras tillsammans med Landsbygdsnätverket i Sollefteå den 16-17
maj. Leaders ansvar är att planera kvällsaktivitet samt middag.
- Ändring av beslut
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör den webbkurs hon deltagit i gällande ändring
av beslut av stöd samt för de fall när ändring av beslut måste ske eller inte behöver ske.
- LAG-ägda projekt
”Landsbyggare-projektet”
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson redogör för projekt samt för AU:s förlag bedömning av
Utvärderingskriterier för LAG Landsbyggare.
LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 2 landsbygdsfonden.
Projektet får 370 poäng utifrån urvalskriterierna.
Urvalskriterier:
A = 5 poäng
B = 3 poäng
C= 5 poäng
D = 3 poäng
E = 5 poäng
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F = 0 poäng
G = 5 poäng
= TOTALT 370 POÄNG

LAG ställer sig bakom motivering och poängsättning.
LAG tillstyrker projektet, poängsättningen och beslutsunderlaget och ger i uppdrag till
verksamhetsledare att formulera och motivera beslut i ärendet.
Mötet beslöt att
prioritera
följande projekt:

Projektsökande

1. Insatsområde
2. Åtgärd
3. Projekttyp

Fond

Po
äng

Fastställt stödbelopp/
stödnivå

2016-8002 Vi
Lokalt Ledd
1. 1
Landsbygds- 370 Projektstöd:
Landsbyggare – utveckling av
2. Genomförande fonden
1 422 616 kr/ 67%
En satsning på
Höga Kusten
3. Projektstöd
Stöd från LAG:
att förändra
700 692 kr/ 33 %
bilden av
Projektomslutning:
entreprenörsklim
2 123 308 kr
atet i Höga
Kustens
landsbygd
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 där projektet bidrar till att genom att skapa en positiv bild av
entreprenörsklimatet i Höga Kusten skapas en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft.
Stödnivån om 100 % beviljas för att projektet kommer att arbeta för ett förbättrat entreprenörsklimat och
skapa förutsättningar för att nya samverkansmetoder skapas på landsbygden och för att driva på den
lokala utvecklingen.

§ 10 Kommunikationsstrategi
Projektcoach Eva Jilkén föredrar den kommunikationsstrategi som tagits fram utifrån den
varumärkesworkshop som genomförts med AU och LAG.
LAG godkänner kommunikationsstrategin.
§ 11 Information från LAG
LAG - medlemmarna informerar om aktuella frågor.
§ 12 Inför nästa LAG-möte
Verksamhetsledaren Jenny Edvinsson påminner om att nästa LAG-möte hålls i Härnösand
och kommer att mötet är ett beslutsmöte rörande de intresseanmälningar och projekt som
ännu inte kommit vidare samt kommer att vara ett årsmöte.
§ 13 Övriga frågor
Lennart Ramström informerar om avslutningen av gamla leaderperioden.
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Principbeslut fattas om tillägg i bedömningsformuläret gällande förstudier. Verksamhetsledaren ges i uppdrag att fram ett förslag till beslut för hur dessa ska justeras och vilka
konsekvenser detta innebär inför nästa AU och LAG-möte.

§ 14 Avslut
Mötets ordförande Åsa Ringlöv avslutar mötet.

Åsa Ringlöv
Ordförande

Eva Jilkén
Sekreterare

Peter Sagebro
Justerare
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