DRIVKRAFTER PÅ LANDSBYGDEN
Entreprenörskap skapar en levande landsbygd!

Välkommen till årets nationella leaderträff den 16-17 maj 2017
Hotell Hallstaberget i Sollefteå
Program 16 maj

Program 17 maj

10.00

Landsbygdsnätverket och
Leader Höga Kusten hälsar välkommen!

08.15

Workshoppass 3

09.35

Mingeltorg med fika

10.15

Var är vi? Jenny Edvinsson och Eva Jilkén,
Leader Höga Kusten

10.10

Hur kan Leader bidra till jobb och företagande?
Walk & talk

10.30

En genomgång av allt det där praktiska

10.45

Soffsamtal o solskenshistorier om drivkrafter och attraktivitet

10.40

Entreprenörskapets drivkrafter, Caroline Wigren,
docent i entreprenörskap och Jerry Engström, entreprenör och
inspiratör

12.15

Lunch och mingel

13.30

Busstransfer till Kramfors och Sundsvalls flygplatser för de
som har förbokat. Bussen stannar även vid resecentrum i
Sundsvall.

12.00

Lunch och mingel

13.00

I kikaren bortom 2020. Karolina Jasinska, Europeiska Kommissionen och John Grieve, ENRD

13.20

Jordbruksverkets valbara seminarier
- LAG:s roll och ansvar
- Handläggning och administration
- Uppföljning och utvärdering
- Dags att komma igång med transnationella samarbeten
- I kikaren bortom 2020

14.15

Mingeltorg och fika

14.50

Workshoppass 1, deltagarna är från start indelade i 3 grupper.

16.10

Workshoppass 2

17.15

Paus

18.00

Avresa studiebesök och middag. OBS! Utevistelse hela
kvällen så ta med kläder efter väder.

Inspirerande workshoppar
Varje tema exemplifieras med tre olika perspektiv. Detta gör att alla
deltagare får ta del av hela nio goda exempel samtidigt som det finns
tid för fördjupad diskussion utifrån de olika exemplen.
Teman för workshopparna:

 Leader i praktiken
-Aktivt LAG, Erika Larsson
-Delaktighet och inkludering över generationsgränser,
Josefin Heed
-Tillsammans gör vi bättre när det offentliga tar ansvar,
Henrik Olsson

 Innovativa partnerskap som leder till sysselsättning
-Akvaponi - kretsloppsodling för tomat och fisk
-Samverkan för tillväxt, Jerry Engström
-Digitaliseringens möjligheter

 Attityden gör skillnad
-Attraktiv mångfald, Terese Bengard
-Landsbyggare, Eva Jilkén
-Resele lyfter, Johan Andersson

Plats och anmälan

Hotell Hallstaberget www.hallstaberget.se
Telefon 0620-123 20

Tid: den 16-17 maj 2017.
Programmet startar kl. 10.00 den 16 maj och avlutas med
lunch kl. 12.30 den 17 maj.

Pris för enkelrum är 995 kr inkl. moms.
Pris för dubbelrum är 1395 kr inkl. moms.

Plats: Hotell Hallstaberget, Sollefteå

Nipanhotellet http: www.nipanhotellet.se/start.html

Kostnad: Landsbygdsnätverket fakturerar en avgift på 600 kr.
exkl. moms.

Telefon 0620-510 01

Anmälan till träffen: Senast den 25 april på
www.landsbygdsnatverket.se/leadertraff

Pris för enkelrum är 750 kr inkl. moms.
Pris för dubbelrum är 950 kr inkl. moms.

Föra att säkerställa att alla leadergrupper ska ha möjlighet att
vara representerade på träffen kommer vi att ge plats för 3
personer per leadergrupp. Om ni utöver dessa vill anmäla fler
personer i mån om plats gäller först till kvarn. Anmälan är
bindande.

City hotell www.cityhotellsolleftea.com
Telefon 0620-167 00
Pris för enkelrum är 840 kr inkl. moms.
Pris för dubbelrum är 1 090 kr inkl. moms.

Det slutliga programmet beräknas vara klart i slutet av mars.

Pris för kombirum 940 kr (1-2 personer) inkl. moms.

Hur tar du dig till Höga Kusten?

Lägenhet med två dubbelrum 1 400 kr inkl. moms utan frukost, frukost kan köpas till för 60 kr per person.

Det finns många alternativa resvägar till Hallstaberget. Vi har
anpassat programmet till flyg- och tågtider i möjligaste mån.
Lämpliga flygplatser är Kramfors, Sundsvall/Härnösand och
Örnsköldsvik. Det finns också tågförbindelser till Sollefteå om
du föredrar att åka tåg. Det går också att flyga från Göteborg
till Sundsvall.

Det slutliga programmet beräknas vara klart i slutet av mars
men redan nu kan du anmäla dig till träffen på vår webbplats.

För att underlätta hemresa kommer vi att erbjuda busstransfer
mot en extra avgift på 100 kr/person exkl. moms. från Hotell
Hallstaberget till Kramfors respektive Sundsvalls flygplatser.
Vi kommer däremot inte att erbjuda samordning av transport
på ditresan. Deltagarna kommer att ta sig till Hotell Hallstaberget på skiftande tider. Ett flertal av deltagarna kommer
också behöva ta sig dit redan den 15 maj för att delta på LUS
årsmöte samt för att kunna vara på plats vid leaderträffens
start den 16 maj kl. 10.00.

Bokning av boende

Föreningen LUS bjuder in till årsmöte
I anslutning till den nationella leaderträffen bjuder föreningen
LUS in till medlemsmöte. Deras träff startar den 15 maj och är
förlagd till Hotell Hallstaberget. Se separat inbjudan. Du anmäler dig till denna träff samtidigt som du anmäler dig till
Landsbygdsnätverkets leaderträff.

Övervakningskommittén för lokalt ledd
utveckling
I samband med träffen genomför Övervakningskommittén för
lokalt ledd utveckling sitt vårmöte. Det innebär att ledamöterna kommer att kunna delta i vissa delar av leaderträffens program. Mer information och kallelse skickas ut i vanlig ordning.

Eftersom antalet rum är begränsade på Hallstaberget har vi
också reserverat ett antal rum på två andra hotell i Sollefteå.
För att så många som möjligt av deltagarna ska kunna bo på
Hallstaberget vädjar vi om att boka in er i dubbelrum i möjligaste mån. De reserverade rummen finns tillgängliga fram till
den 7 april. Ange ”Landsbygdsnätverket” vid bokning. Boendet bokar du själv och betalar direkt till hotellet på plats.
PLATS Hotell Hallstaberget | TID den 16-17 maj 2017 | ANMÄLAN senast den 25 april 2017 | KOSTNAD 600 kr/person exkl. moms
www.landsbygdsnatverket.se/leadertraff

Välkommen till årets leaderträff!
#lokaltleddutveckling

Välkommen till LUS årsmöte den 15 maj på Hotell Hallstaberget i Sollefteå
Program
12.30 – 13.30

Gemensam lunch

13.30 – 15.30

Medlemsmöte med en kort återblick på vad som gjorts under verksamhetsåret. Sedan går vi över till
strategiska samtal kring LUS framtida roll.

15.30 – 15.15

Kaffe

15.15 – 16.30

LUS Årsmöte

16.30

Tid för mingel, möten, bad, bastu, träning och andra fria aktiviteter

19.00

Middag (2 rätters)

Kostnad:

1 650 kr (inkl moms) per person. Då ingår lunch, middag, frukost och logi på Hotell Hallstaberget. Detta får
ert eget LAG stå för och ni betalar direkt på hotellet.

Anmälan:

Anmäl dig senast den 7 april på www.landsbygdnsatverket.se/leadertraff. Du använder samma anmälningsformulär som till den nationella leaderträffen. Tänk på att du bokar boende själv. För att så många som
möjligt av deltagarna ska kunna bo på Hallstaberget under leaderträffen vädjar vi om att boka in er i dubbelrum i
möjligaste mån. Ange ”LUS” vid bokning av boende den 15 maj om du deltar på LUS-träffen. För natt nr 2
anger du ”Landsbygdsnatverket”.
http://hallstaberget.se, telefon 0620-123 20.

Hjärtligt välkommen önskar LUS styrelse!

Dagordning för årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Öppnande av mötet.
Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
Förteckning av närvarande.
Upprättande av röstlängd.
Anmälan av ärende av informationskaraktär tas upp under punkten ”övriga frågor”.
Fastställande av föredragningslista.
Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
Styrelsens årsredovisning:
a) verksamhetsberättelse
b) ekonomisk redovisning
Revisorernas berättelse.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om medlemsavgift och serviceavgift.
Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning.
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av föreningens ordförande.
Val av revisor samt revisorssuppleant.
Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande.
Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till årsstämman för avgörande.
Behandling av motioner.

