LAG-möte 3 februari
Tid: 10:00-12:00
Plats: Ramsele konferens- och forskarcentrum
Närvarande:
Henrik Olsson, offentligt mandat
Sture Andersson, offentligt mandat
Andreas Skoglund, privat mandat
Pernilla Söderlind, privat mandat
Peter Sundström, privat mandat
Åsa Ringlöv, privat mandat
Roger Johansson, ideellt mandat
Marianne Hansson, privat mandat
Ellen Forsberg, ideellt mandat
Linnéa Egnor Byström, offentligt mandat
Mia Karlsson, offentligt mandat
Niklas Selin, offentligt mandat
Sofia Olsson, ideellt mandat
Hans Rosengren, ideellt mandat
Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson
Projektledare: Maaike Smit
Projektledare: Eva Jilkén
Delprojektledare: Felicia Edholm
Frånvarande:
Helena Eriksson, offentligt mandat
Lennart Ramström, ideellt mandat
1. Mötets öppnande
Ordföranden Åsa Ringlöv 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 Felicia Edholm och till justerare
Linnéa Egnor Byström.
3. Föregående protokoll LAG och AU
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll från LAG mötet den 2 december 2019, som
godkänns och läggs till handlingarna. Ordförande går även igenom mötesprotokoll från senaste AUmötet, som godkänns och läggs till handlingarna.

4. LAG-runda
Linnea, Örnsköldsviks kommun:
Jobbar mycket med beslutsförslag. Nya avtal ska tas fram för Bygdsam. Har träffat alla Bygdsamområden, pratat och påbörjat en uppdaterad boendeinventering. Ny Landsbygdsstrategi ska tas
fram, även Umeå jobbar med samma sak och kollar på hur de kan samverka. Servicepunktprojekt
börjar vara klart. Kommer bli en landsbygds-bokbuss. Planeras en träff med lanthandlare i
kommunen. Försöker få igång trygghetsvandringar. Skolan är en stor fråga, då flera är
nedläggningshotade.
Sofia, Bygderådet Örnsköldsvik:
Har ett möte i bygderådet ikväll. Skolan är en stor fråga, där det finns nedläggningshotade.
Trygghetsfrågan är också stor, kriminalitet i fokus. Har dialog med Bygdsam.
Andreas, Företagarna Härnösand:
Rätt optimistisk syn för företagarna i Härnösand, även om man på förhand började känna av
kommande lågkonjunktur. Greta-effekten märks, miljöfrågan är ett seriöst intresse och det börjar
vara viktigt för verksamheter på riktigt.
Henrik, Härnösands kommun:
Jobbar mycket med dialoger hos företag – 30 st under januari. Ny näringslivschef. Generellt positiv
inställning hos företagare. Härnösand tar fram en ny översiktsplan, vilket skapar många bra dialoger
med företagare och föreningar. Mer-öppet bibliotek i Viksjö, kommer ett i Ramvik också.
Hans, Landsbygdsrådet Härnösand:
Bredbandsfrågan är viktig att få klar, ser en ljusning där. Affären i Ramvik/Hälledal viktig fråga.
Kommer vara med i TALKO under våren.
Niklas, Regionen:
Jobbar mycket med butiker i Hälledal, Ulvön bland annat. Återrapportering, 5 miljoner till regionens
butiker under 2019. Digitaliseringens möjligheter på landsbygdsbutiker. Regionala
serviceprogrammet löper ut inom kort. Servicekonferens med Tillväxtverket denna vecka.
Sture, Kramfors kommun:
Ekonomiska läget i Kramfors är bättre än vad det kablas ut i media osv. Fortsatt sparfokus dock.
Planeras en enhet som jobbar med bredband, digitalisering osv – full fokus på de frågorna framöver.
Uppväxling av servicepunkter, kan komma att bli trygghetspunkter. ”Välkommen hit”-kampanj,
tomma hus behöver inventeras. Droganvändning ska analyseras med avloppsvatten. Ska starta ett
nytt projekt för att skapa arbete till nysvenskar. Översiktsplanen håller på att tas fram.
Mia, HK Dest, HK Turism:
Planerar inför en vision 2030, kommer kanske sträcka sig över Umeå och Sundsvall också. Arbetet
kommer starta efter sommaren. Nytt rekordår igen, väcker tankar kring hållbarhet – vill vi bara bli
fler eller kan vi göra det på andra sätt? Jobbar med att stärka hela året. Samlar markägare för HKleden i veckan.
Marianne, Företagen i LUS:
Försöker få till en representant landsbygdsråd. Möjlighet att sitta med i ett näringslivsråd från
Ramsele/Edsele. Planeras att starta hemtjänst/äldreboende i Edsele.

Roger, Ideella föreningar LUS:
Känns positivt för Sollefteå just nu, tillsammans med många olika organisationer – Leader, HK Dest
osv. Bredbandsbullerbyar, LUS-projektet fortgår. LRF-träff i Näsåker. Håller på att planera inför
fadder-besök. Deltar i det stora turismprojektet. Kommunen driver Drivkraft 2.0 för att satsa på
företagsklimatet i Sollefteå. Jobbar hårt för att få tåg till Sollefteå! Företagarföreningen i Junsele
jobbar mycket med unga.
Peter, LRF:
Årsmöte LRF Västernorrland i Näsåker. Ny regionchef. Jobbar vidare med nya folkrörelsen, 80 förslag
har skickats in centralt. Myndighetsutövning/påverkansmöten. Arbete kring mediabilden av
lantbrukare osv, nu senast ”Arlagården”. Jobbar med nya CAP, lämnar in synpunkter osv. Inför 2020
ska opinion skapas kring gröna näringslivet – LRF har hållbara lösningar.
Pernilla, Futura Kramfors:
Futura har flera möten planerat. Jobbar framåt med att samverka med fler organisationer. Ishallen i
Nyland är en het fråga, startats en ny förening för att samla alla olika föreningar mot ett gemensamt
mål. Företagsmässa 24-25 april i Kramfors, företagsgalan är inställd.
Åsa, företagsrepresentant Landsbygdsgruppen Övik:
Framtidsforum 15 februari. Öppet för alla som intresserar sig för Örnsköldsviks framtid.
Ellen, Västernorrlands Riksidrottsförbund:
Nytt organisations namn – RF Sisu Västernorrland. Har varit i Bryssel under förra veckan, ERASMUSfond för idrottsrörelsen. Extra bra att få speed-dejta andra. Träffade EU-parlamentariker, positiva
tankar och känslor. Maten, kosten, stillasittandet – allt hänger ihop. Nya stödformer för RF-Sisu,
bland annat ”svagare områden”, där bla Landsbygden ligger i fokus – hur jobbar vi med sådana
områden? Ska satsa extra mycket på unga. Sitter med i TALKOs projektgrupp, ger bra synergieffekt.
5. Ekonomiavstämning med beslut om driftbudget 2020
AUs önskemål var att korta ner ekonomipunkten på LAG-mötet. Jenny öppnar upp för frågor kring
det ekonomiska underlag som skickats ut på förhand.
Peter frågar kring hur många möten som planeras med LAG för 2020. Planen är att inte ha lika täta
möten, i och med att det är mindre beslut som ska tas osv.
Jenny presenterar det slutgiltiga förslaget som är inskickat till jordbruksverket för angående budget
2020. Inga frågor.
Beslut: LAG beslutar att godkänna driftsbudget för 2020.
6. Likviditet
Jenny går igenom likviditetsläget just nu. Området har utgifter 200-500 TKR varje månad. När projekt
avslutas, är det stora LAG-potter som betalas ut.
Ellen lyfter frågan kring hur eventuella återflöden kan användas. Jenny förklarar att det inte görs
någon omfördelning efter den koll Jordbruksverket gjort under hösten. Troligtvis kommer
projektmedel som inte används i projekten efter oktober 2020, gå till en nationell pott och alltså inte
gå tillbaka till Leader-området.

Under AU lyftes frågan om möjlighet till check-kredit. Lennart har gjort en skrivelse kring detta, som
Jenny läser upp:
”Mot bakgrund av erfarenheter från förra programperioden anser undertecknad att vi
behöver säkerställa vår likviditet för åren 2020- 2022. Skälet är att det med all
säkerhet kommer att uppstå en puckel av rekvisitioner hos Jordbruksverket (JV) under
slutfasen av denna period vilket leder till ökade ledtider för alla och för våra egna
rekvisitioner.
Utbetalningsenheten på JV, nu precis som då, tror jag inte kommer att hjälpa oss med
vår likviditet. Vi bör vara noggranna med löpande rekvisitioner för att säkerställa vår
likviditet.
Min åsikt är att vi behöver en kredit under åren 2020–2022 för att inte komma i en
onödig stressituation för kontoret. Krediten ska naturligtvis användas restriktivt men
finnas som resurs för betalningssäkerhet, under korta perioder, gentemot våra
beviljade och egna projekt.
Min bedömning är att vi behöver säkerställa ett lån på upp till 1 miljon kr och att
undertecknad tillsammans med verksamhetsledaren gör slutlig bedömning av lånets
volym samt begär krediten hos Sidensjö Sparbank snarast. Lånet blir ett blancolån
eftersom vi inte har några fasta värden som vi kan lämna som säkerhet. ”

Linnea lyfter frågan kring hur det gjordes i förra perioden, där krediten var 2 MSEK. LAG diskuterar
upplägget kring detta.
LAG beslöt att uppdra till Kassör och Verksamhetsledare att till Sidensjö Sparbank framföra begäran
om kredit.
LAG beslöt att dessa tillika ska tillställa banken nödvändiga handlingar för krediten, vilken bestäms till
högst 1 milj kr. Krediten ska sökas snarast motsvarande behovet av densamma. Kredittid t o m 2023.
LAG beslöt att krediten bör utformas med låg kontraktsränta och högre kostnad vid nyttjande, om
möjligt.

7. Information från leaderkontoret
• Projekt Tillväxtverket
Jenny & Felicia drar info om tilltänkt projekt kring LEA-analyser i området. LAG kommer med input
om vikten att koppla samman ett eventuellt projekt med andra, befintliga, projekt/initiativ.
Beslut: LAG vill att verksamhetskontoret går vidare och tar fram en ansökan till detta.
•

TALKO

Felicia går igenom läget i projektet, vilka delprojekt som blivit beviljade av Advisory Board och hur
arbetet sker framåt.
•

Matprojekt

Eva uppdaterar det senaste kring projektet. Hemsida smak63.se kommer släppas under mars.
Smakutvecklingsevent i november.
Jobbar mycket med hållbarhet – hur för vi arbetet vidare? LAG får gärna komma med inspel kring
hållbarhetsaspekten.
Roger kommer med inspel: finns en karta med mathantverk i Sollefteå kommun. Bra idé att ta vidare.
Mia tar den bollen vidare, hur vi kan jobba med kartor.
•

Landsbyggare

Eva uppdaterar det senaste kring projektet. Kampanjen har hittills spridits till 2,3 miljoner människor
med 50 000 interaktioner.
Fokus för 2020:
-

Nationell sida: huvudingång för fler Landsbyggare-områden
Lansbyggareguiden.se: guide för andra som vill haka på idén

Hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet.
8. Arvodespolicy
AU har uppdragit till verksamhetskontoret att göra ett förslag på ny arvodespolicy. Förslaget har
bollats i AU och ett uppdaterat förslag har skickats ut inför detta LAGmöte. Förslaget presenteras och
diskuteras
Beslut: LAG ställer sig bakom förslaget som ska gälla fr.o.m. 2020.
9. Input – framtid för LAG och Leaderområdet
Flyttas till nästkommande möte på grund av tidsbrist.
10. Övriga frågor
Verksamhetsledaren informerar:
•

•

•

Inför valberedningens möte skickas frågan till alla ledamöter om de vill ställa upp för omval.
Ordförande och kassören väljs alltid om varje år. Jenny skickar ut en mejl till alla ledamöter
som står för omval med frågan om man vill bli omvald, som ska svaras på omgående inför
valberedningsmötet inom kort.
LAG-arbetet kommer att se lite annorlunda ut för att rymmas i budgeten och i hänsyn till
avslutning av denna programperiod. Det finns en tanke att eventuellt hålla ner antal
ledamöter (minst 13, som står i stadgarna), mindre möten, digitala möten. Tanken skickas
vidare till valberedningen.
Påminnelse om att fylla in styrelseutvärdering omgående, så resultatet kan tas med till
valberedningen.

11. Mötets avslutande

Åsa Ringlöv, ordförande

Felicia Edholm, sekreterare

Linnéa Egnor Byström, justerare
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