Protokoll LAG-möte
Dag: onsdag 24 maj 2017
Tid: kl. 14:00-15:00
Plats: Telefonmöte
Närvarande:
Jonny Lundin, ordförande, Ideell sektor
Åsa Ringlöv, vice ordförande, privat sektor
Lennart Ramström, kassör, Ideell sektor
Peter Sagebro, offentlig sektor,
Andreas Gylling, offentlig sektor
Peter Sundström, privat sektor,
Henrik Olsson, offentlig sektor
Karin Sellgren, privat sektor,
Caroline Jonsson, privat sektor,
Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson
Projektcoach: Eva Jilkén
Frånvarande:
Amber Schosso, privat sektor, Agneta Westberg, ideell sektor, sektor, Lena Lindström,
offentlig sektor, Roger Johansson, ideell sektor, Ellen Forsberg, ideell sektor, Helena
Eriksson, offentlig 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 Jonny Lundin, till sekreterare väljs Eva Jilkén och till
justerare Andreas Gylling.

§ 3 Föregående protokoll LAG och AU
Ordföranden Jonny Lundin går igenom föregående mötesprotokoll från LAG, årsmöte och
konstituerande styrelsemöte möte den 7 april, som godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Återkoppling Nationella Leaderträffen
Verksamhetsledaren, Jenny Edvinsson efterfrågar synpunkter på den nationella leaderträffen
den 16-17 maj. Projektcoach, Eva Jilkén redogör för Leader Höga Kustens kostnader i
samband med leaderträffen.
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LAG:s ledamöter meddelar att det är nöjda med leaderträffen och programmet.
Ordföranden informerar om att Jenny Edvinsson blivit invald i Landsbygdsnätverkets
arbetsgrupp för att planera nästa Leaderträff.
§ 5 Beslutsärenden
-

Marieberg

Verksamhetsledaren redogör för ärendet. Frågor har skickats ut till AU för synpunkter.
Verksamhetsledaren har coachat projektägarna i arbetet med att utveckla ansökan.
Projektet har nu tydligare inriktning och aktiviteter. Fokus ligger på att utveckla ett nav för
föreningar och att utveckla byar i Bjärtrå-området. Projektet kommer att samarbeta med Box
Destilleri och Kramfors kommuns projekt. Tanken är att sammanfoga besöksmålen i området
inklusive kulturreservatet och Mariebergsgården.
Andreas Gylling, Kramfors kommun kommenterar ärendet med att ansökan är betydligt mer
detaljerad än tidigare samt att projektsökande är driftiga och bland annat har deltagit i arbetet
med att skapa Box Destilleri samt Kulturreservatet. Projektet är även intressant ur
besöksnäringsperspektiv samt att föreningen vill arbeta för ett nytt sätt kring samverkan och
utveckla föreningsarbetet.
LAG går igenom villkoren och urvalskriterierna för insatsområde 2 landsbygdsfonden
Projektet får 190 poäng utifrån urvalskriterierna.
Urvalskriterier (insatsområde 2)
A: 3 p
B: 3 p
C: 3 p
D: 3 p
E: 0 p
F: 5 p
G: 1 p
TOTALT: 190 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

2016-8011
Utveckling
Marieberg

Folkets hus och
ekonomisk
förening
Marieberg

1. 2
2. Genomförande
3. Projektstöd

Landsbygdsf
onden

190

Projektstöd:
476 326 kr/ 67%
Stöd från LAG:
119428 kr/ 23%
Privat finansiering:
51 000 kr/ 10%
Projektomslutning:
646 754 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 eftersom projektet utvecklar ett nav för föreningar och byar i
Bjärtrå-området. Dessutom är projektet viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv som sammanfogar flera
besöksmål. Därutöver vill föreningen utveckla ett innovativt föreningsklimat.

§ 6 Intresseanmälningar
- Bygdsam Nätradalen
Verksamhetsledaren informerar om inkomna intresseanmälningar och pågående
processerna kring projekten. Karin Sellgren lämnar mötet.
I.

Bygdsam Nätradalen

Verksamhetsledaren föredrar ärendet. Föreningen får klartecken att gå vidare till steg 2 ansökan men
uppmanas att fokusera projektidén mot insatsområde 2.
II.

Muntlig rapport ang. Digital 2020- Örnsköldsviks kommun

Verksamhetsledaren redogör för ärendet. Föreningen får klartecken att gå vidare till steg 2 ansökan
till den 15 juni 2017, men att beslut fattas på LAG möte i september. LAG ser positivt med ett projekt
som är inriktat på att utveckla den digitala kompetensen, vilket helt ligger i linje med Leader Höga
Kustens strategi. Däremot bör sökanden rikta ansökan mot regionalfonden. Medskick görs om att
tydliggöra hur ska samverka med e-koordinatorer och e-samverkan i regionen kring hur de arbetar
med frågorna.

§ 7 Landsbyggaredagen
Projektcoachen redogör för nuläget i det LAG-ägda projektet samt Landsbyggaredagen som
kommer att hållas den 20 juni 2017 i FriluftsByn för landsbygdens drivna företag och
föreningar. LAG kommer att agera jury för de pris som ska delas ut för Årets Landsbyggare.
Leaderkontoret kommer att ta fram förslag och en digital enkät för omröstning.
Henrik Olsson meddelar att han samt en ytterligare person från Härnösands kommun
kommer att närvara. Lena Lindström anmäler även sitt intresse för att medverka.
§ 8 Information från LAG
-

-

Henrik Olsson informerar om att de anställt projektledare för Landsbygd 2.0 vid namn
Eva Lotta Öberg.
Projektcoachen informerar om samverkansprojektet och den inter.regträff som
arrangeras i FriluftsByn den 31 maj- 1 juni för att försöka nå fram till ett gemensamt
internationellt och digitalt smak-samarbete och kunskapsutbyte områdena emellan för att
ta tillvara digitaliseringens möjligheter i Höga Kusten.
Jonny Lundin informerar att han medverkade på LUS årsmöte den 16 maj 2017.
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§ 9 Övriga frågor
Leader har fått förfrågan om ett inter.reg-projekt tillsammans med Skottland kopplat till
världsarvet. Leaderkontoret ska undersöka förfrågan och diskutera frågan med Andreas
Gylling, Kramfors kommun.
LAG efterfrågar exempel på företag som kan vara aktuella för stöd till företag.
Leaderkontoret får i uppdrag att ta fram förslag.
Jordbruksverket har informerat om att EU-kommissionen öppnar upp för paraplyprojekt.
Leaderkontoret stämmer av mot Jordbruksverket för att undersöka ytterligare. Det finns
fortfarande inte definierade kostnader.
§ 10 Avslut
Mötets ordförande avslutar mötet.

Jonny Lundin
Ordförande

Eva Jilkén
Sekreterare

Henrik Olsson
Justerare
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