Minnesanteckningar AU 23 maj
Närvarande:
Helena Eriksson, Sollefteå Kommun
Vice ordförande Åsa Ringlöv, Företagarna Örnsköldsvik
Ordförande Jonny Lundin, Landsbygdsrådet Härnösand
Kassör Lennart Ramström, Norabygdens IK
Verksamhetsledare Jenny Edvinsson
1. Mötets öppnande
Jonny Lundin förklarar mötet öppnat
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare
Mötet väljer:
Ordförande: Jonny Lundin
Sekreterare: Jenny Edvinsson
Justerare: Helena Eriksson
3. Föregående protokoll LAG och AU
Protokoll och minnesanteckningar gås igenom och läggs till handlingarna.
4. Ekonomirapport
Genomgång av resultat och balansrapport
Alla medfinansieringar har inkommit, förutom ”bredbandsfinansiering” från
Kramfors och Sollefteå.
Beslut om att lägga fram Leader Höga Kustens driftprojekt till LAG den 8
juni. Verksamhetsledaren uppdras genomföra en projektansökan i
jordbruksverkets system och skicka ut handlingar till LAG innan mötet den 8 juni.

5. Information
Verksamhetsledaren informerar om vad jordbruksverket informerar om gällande
gränsdragningen mellan projektstöd och projektstöd företag.
Mötet beslutar att jordbruksverkets information ska delges övriga LAG
medlemmar.
Verksamhetsledaren återrapporterar från en träff den 17 maj angående
utvärdering av förra programperioden
Verksamhetsledaren berättar att hon fått frågan från Jordbruksverket om
handläggningen av projektstödsansökan från HEMAB kan få vara med som ett
gott exempel i en handläggarutbildning som Jordbruksverket ska anordna för alla
leaderområden i slutet av maj.

Verksamhetsledaren informerar om några små problem som uppstått när det
gäller handläggning av offentliga projektansökare - i och med att LAG beslutat om
att max ge 90 % i stöd.
Verksamhetsledaren informerade om beslut från jordbruksverket att förstudier inte
kan anses skapa bestående arbetstillfällen. Samt att det går att ändra
urvalskriterierna så de passar även förstudieprojekt. Mötet beslutade att inte gå
vidare till LAG med detta förrän eventuellt senare. Projekten får i dagsläget
tillräckligt med poäng för att klara avslagsgränsen ändå.

6. Områdesfördelning för projektstöd i Leader Höga Kusten
Verksamhetsledaren visar hur projektstöden är fördelade i kommunerna, samt
mellan fonderna - samt hur det kan komma att se ut under resten av 2016 utifrån
de ansökningar och intresseanmälningar som inkommit hittills. Mötet beslutar att
delge övriga LAG informationen under nästa LAG-möte, och att även en
fördelning på insatsområden ska göras och visas.
7. Måluppfyllelse
Verksamhetsledaren visar ett utkast på hur vi kan rapportera måluppfyllelsenMötet beslutar att detta ska ske från och med hösten på LAG-möten.
8. Genomgång av ansökningar och intresseanmälningar
Projektansökningar
Companion
§
§

§
§

Projekttid på 1 år
Vi är beredda på att hantera en projektomslutning på max 850
000. Omarbetad budget måste in, förslagsvis kan man gå ner i
procent gällande tjänster eller korta perioden. Ett annat förslag är
att ta bort köpta tjänsterna – vilket vi resonerat om vid en träff.
Det är svårt att göra en rimlighetsbedömning av dessa kostnader
och då stämmer budgeten på de ca 850 000 kr vi pratat om. När
vi träffades för möten så skulle det in mer omslutning få ansökan
till MittlandPlus
Förhållandet med MittlandPlus är utrett, verksamhetsledaren har
tillsammans med ordföranden träffat verksamhetsledaren för
MittlandPlus.
Companion kommer till LAG mötet den 8 juni för att svara på
frågor om projektansökan och ge medlemmarna i LAG mer
kunskap om Mikrofonden

Technichus
• Feedback och frågor:

o Whats in it for mentorerna? Ska de bara vara ideella – känns inte
hållbart i längden.
o Underifrånperspektivet finns behovet hos företagen på landsbygden?
Hur är det utrett?
o Tips: Vidga föreningarnas möjligheter att vara entreprenörer och ta in
ungdomar att vara sommarlovsentreprenörer, ex fotbollskola,
evenemang, caféer m.m.
o Sollefteå har inte varit engagerade i sommarlovsentreprenörer tidigare
– hur har diskussionerna gått med Sollefteå kommun?
Mediateknik
Förslagsvis tillämpar LAG en identisk poängsättning som HEMABS-projekt, men efter
dialog med Jordbruksverket med anledning av handläggning av HEMABs
målangivelse, så nollar vi urvalskriteriet B. Förslaget är också att motiveringen till ett
positivt beslut från LAG blir liknande HEMABS.
Sollefteå kommun
Förslagsvis tillämpar LAG en identisk poängsättning som HEMABS-projekt, men efter
dialog med Jordbruksverket med anledning av handläggning av HEMABs
målangivelse, så nollar vi urvalskriteriet B. Förslaget är också att motiveringen till ett
positivt beslut från LAG blir liknande HEMABS.
Projektansökan Företag - Friluftsbyn
Jättebra ansökan. Projektsökanden anses ha bra genomförandekapacitet, vi tror
mycket på de paket som ska skapas tillsammans med Höga Kusten-turism.
Intresseanmälningar
Projektstöd företag - Jan Öberg
Förslag på feedback
Intressant projektidé, men innovationsspåret behöver förtydligas då en
stugby/camping inte är något nytt för området. Vidare behöver samverkansspåret
med kommunen förtydligas, även om det finns ett stöd i översiktsplanen. Eftersom
kommunen äger marken som ev ska exploateras så behöver det beskrivas varför det
är just projektsökanden ska göra förstudien.
Lugnvik
Feedback från AU
Förankra hos kommunen, gärna m skrivelse. Tips – undersök om ni inte kan räkna
hem hemsändningsbidraget? Gå till steg 2 – gärna innan 1 juni. Ta bort skrivningarna
om säljbrev ha fokus på modellvärdet.
Ulvön
Förslag på feedback
Gå till Steg 2 inför augustidatum.

Kretsloppan
Feedback från AU
Förtydliga målvärde – modellvärde. Använd ett underifrånperspektiv som inte är
konsumenten, utan producenten, landsbygdsföretagare som får möjlighet att
diversifiera. Visa på att kommunen ser positivt på att det byggs ett besökscentrum.
Lyft fram det internationella intresset. Samverkan med LRF/HS?
Förtydliga att praktiken är utbildning som möjliggör tjänster i framtiden.
Gör helst en förtydligad intresseanmälan inför LAG.
Lämna in ansökan så fort som möjligt, senast den 15 augusti för beslut i september.
Verksamhetsledaren kollar med lst så det inte betraktas som ett företagsstöd
Resele
Feedback från AU:
Vi tror på Resele som projektgenomförare
I en intresseanmälan måste ni välja inriktning mötet föreslår naturturismen, Helena
kommer att prata med föreningen. Vi ser fram emot en ny mer avgränsad
intresseanmälan till augusti.
Övriga:
Hotell Höga Kusten inkommer med en intresseanmälan till LAG 8 juni
LRF har möjlighet att få beslut på LAG i september i och med den tidigare inkomna
intresseanmälan.
9. Ärenden till LAG 8 juni
a. Dagordning LAG
b. Verksamhetsledarens rapport
c. Ekonomirapport
d. Beslutsärenden
i. Steg 2
ii. Drift
iii. Mötesplan 2016
e. Intresseanmälningar
10. Mötesplan 2016
Förslag på tidsplan:
Inför LAG 8 juni
Intresseanmälningar inne senast 25 maj.
September LAG
15 augusti steg 2/nya intresseanmälningar
AU - Mån 29 augusti
LAG - 21 september – 22 september

Tid:

21 september: Vi börjar med eftermiddagskaffe 15.30-18.00
22 september 8.30 -10.30
Ort: Härnösand
November LAG
17 oktober – steg 2/ intresseanmälningar
AU 7 november
LAG: 28 november
Januari LAG 2017
19 December - steg 2/intresseanmälningar
AU - 16 januari
LAG - 30 januari
11. Inköp av utrustning kontor, ev profilväska
Mötet beslutar att köpa in profilväska och en enklare skrivare till kontoret.
12. Övriga frågor
Mötet beslutar att informera sekretess och meddelandeordning på LAG den 8 juni
med anledning av återrapportering till LRFs intresseanmälan.
13. Ordförande avslutade mötet.

