Protokoll LAG-möte
Dag: måndag 4 april 2016
Tid: kl 10.00 – 16.00
Plats: Leaderkontoret Kramfors

Närvarande: Jonny Lundin, Lennart Ramström, Roger Johansson, Agneta Westberg, Åsa Ringlöv,
Caroline Jonsson, Andreas Gylling, Peter Sagebro, Henrik Olsson, Ellen Forsberg, Karin Sellgren,
Peter Sundström, Helena Eriksson, Lena Lindström.
Frånvarande: Amber Schosso.
Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jonny Lundin hälsar välkommen och öppnar mötet

§ 2 Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare väljs Lennart Ramström och till justerare väljs Åsa Ringlöv

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Jonny Lundin går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns

§ 5 Ekonomirapport
Resultat- och balansrapport tom februari -16 redovisas, (se bilaga). Rekvisitioner av lokal
medfinansiering för 2016 är gjorda.

§ 6 Verksamhetsledaren ger en kort information från verksamheten

Utvärdering ska ske årsvis och de planerade informationsträffarna med Länsstyrelsen kommer att ske
med början den 6/4 i Näsåker. Klockestrands intresseanmälan kring bredband är återtagen. Jenny
kommer att träffa verksamhetsledaren för Leader Mittland Plus den 13/4 och en förnyad
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populärversion ses över. Jenny och Lennart har varit på utbildning i det administrativa systemet i
Jönköping i början av mars.

§ 7 Beslutsärenden
Anmälda jäv:
2016-1991 Samverkan och nätverk i Nora, Noramacken Ek.för:
Lennart Ramström anmäler jäv och deltog inte i beslutet
2016-2293 Landsbygd 2.0, Härnösands kommun:
Henrik Olsson och Jonny Lundin anmäler jäv och deltog inte i beslutet
2016-1999 Bygd och stad i balans – Leader, Örnsköldsviks kommun:
Lena Lindström och Åsa Ringlöv anmäler jäv och deltog inte i beslutet

LAG:s prioritering av projektansökningar

Mötet beslöt att
prioritera
följande projekt:
2016-1954
Mobilisering för
bredband i
Härnösands
kommun
2016-1991
Samverkan och
nätverk i Nora
2016-1999
Bygd och stad i
balans: Leader
2016-2293
Landsbygd 2.0

Insatsområde

Poäng
Urvalskriterier

Projektstöd

LAG

Total
projektbudget

Attraktiva boendeoch besöksmiljöer

305

1 508 000

517 000

2 251 863

Attraktiva boendeoch besöksmiljöer

210

512 550

179 950

765 000

Attraktiva boendeoch besöksmiljöer

185

2 457 855

541 125

3 668 420

Hållbar
280
näringslivsutveckling

2 235 679

764 291

3 336 835

LAGs ledamöter har inför beslutsmötet gått igenom alla projektansökningar i steg 2, samt
specificerade budgetar, aktivitetsplaner och övriga underlag. LAG anser att de aktiviteter, utgifter och
omfattningar som finns beskrivna i ansökningarna är rimliga i förhållande till insatsernas syfte och
mål. LAG uppdrar till verksamhetsledaren, med stöd av ordförande och kassör, att göra de justeringar
i handläggningen som krävs för att göra ärendena LAG-klara samt skriva de underlag till beslut som är
nödvändiga. Ovanstående tre personer utgör även kommitté för rimlighetsbedömning om sådana
behov uppstår.
2106-1957 Microfonden social ekonomi Y-län: Återremitteras till verksamhetsledare för diskussion
med Leader Mittland Plus, samt för kompletteringar innan det blir möjligt med prioritering från LAG.
Bedömning efter urvalskriterier – se bilaga
Motiveringar till prioriteringarna – se bilaga
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Aktivitetsplan
LAG beslutar
att rekommenderar framtida projektsökande att bilägga Jordbruksverkets mall för aktivitetsplan till
sina ansökningar för att underlätta LAGs arbete att prioritera projekten.

Tjänstgöringsgrad för verksamhetsledare Jenny Edvinsson.
Mötet beslöt:
att from april månad -16 utöka Jenny Edvinssons tjänst till 75% av heltid.
att from maj månad -16 erbjuda Jenny en tillsvidaretjänst på heltid.
att uppdra till Ordförande Jonny Lundin att löneförhandla och skriva anställningsavtal.

§ 8 Intresseanmälningar:
Sollefteå Kommun: Mobilisering för bredbandsutbyggnad:
Feedback från LAG: Projektet ryms inom strategin LAG tycker att Sollefteå Kommun kan gå vidare till
ansökan i steg 2.
Mediateknik, Kramfors är på väg in med liknande intresseanmälan och AU får i uppdrag att
bereda den frågan till nästa LAG
LRF:
Feedback: Mötet föreslog att verksamhetsledaren samt Peter Sagebro, LAG träffar LRF för en
diskussion kring bla behov, fokus och inriktning av projektet.

Förändring av intresseanmälan
LAG föreslår verksamhetsledningen att göra ett förtydligande av underifrånperspektivet i
intresseanmälan.

§ 9 LAG informerar:
Ledamöterna gav en aktuell rapport över pågående aktiviteter inom området.

§ 10 Övriga frågor:
Vi kommer att under våren avveckla ett av de kontorsrum som vi för närvarande hyr av
Kramfors Alliansen, eftersom vårt behov täcks av ett rum.
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§ 11 Nästa möte blir i Sollefteå 8/6 tid kl 10-16, på Kvarnå Trädgård i Junsele

§ 12 Avslutande av möte
Ordförande förklarar dagens möte avslutat.

Jonny Lundin
Ordförande

Lennart Ramström
Sekreterare

Åsa Ringlöv
Justerare
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