Digitalt LAGmöte 26 augusti 2020
Microsoft Teams, 9.30-12.00
Närvarande
Åsa Ringlöv, privat mandat Örnsköldsviks kommun
Sture Andersson, offentligt mandat Kramfors kommun
Andreas Skoglund, privat mandat Härnösands kommun
Ellen Forsberg, ideellt mandat övergripande
Linnea Egnor Byström, offentligt mandat Örnsköldsviks kommun
Mia Karlsson, offentligt mandat övergripande
Niklas Selin, offentligt mandat övergripande
Pernilla Söderlind, privat mandat Kramfors kommun
Roger Johansson, ideellt mandat Sollefteå kommun
Peter Sundström, privat mandat övergripande
Kerstin Brandelius, offentligt mandat Sollefteå Kommun
Hans Rosengren, ideellt mandat Härnösands kommun
Jenny Edvinsson, verksamhetsledare
Maaike Smit, verksamhetskontoret
Eva Jilkén, verksamhetskontoret
Felicia Edholm, verksamhetskontoret
Frånvarande
Sofia Olsson, ideellt mandat Örnsköldsvik
Henrik Olsson, offentligt mandat Härnösands kommun

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 Sture Andersson.
3. Föregående protokoll LAG, Årsmöte och AU
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
4. LAGs runda
Pernilla: Inte så mycket att uppdatera kring Futura; har gått igenom besöksplatser,
företag, Almi osv. Företagsgala, eventuellt digitalt men inget klart. Rekordsommar
på High Coast Destillery – skönt i coronatider att det går bra. Mycket turister!
Sture: Företagsgalan har skjutits fram på obestämd tid, avvaktar FHM. Skuleberget
projektet har dragit igång. Fokus digitalisering tillsammans med bland annat
Peyman för att skapa en app för unga och föräldrar.
Roger: Närmar oss ett bygderåd i Sollefteå. Arena Höga Kusten har dragit igång,
bra utveckling och positivt kring det. Jobbar stenhårt för att bli en friluftskommun,
har Leader-projekt att snegla på erfarenheter där. Extra fart på aktiviteter i
inlandet, i och med corona. Mat och dryck extra aktuellt, fiskeprojekt i
gödselbrunn bland annat.
Kerstin: Landsbygdsrådet Sollefteå – lokala utvecklingsgrupper nominerar just nu.
Sista nomineringsdag 31 aug, beslut om vilka som ska ingå 7 september. Första
möte i september. Jobbar med en del projekt; inflyttning/ödehus –
inflyttningsstruktur kopplat till Drivkraft 2.0. Påbörjat en serviceplan +
varuförsörjningsplan.

Sofia har skickat in lite uppdateringar som läses upp av VL, bygderådet har det
inte hänt något (inget årsmöte). Intervjuad av en student från SLU ang
landsbygdsstrategin i Övik.
Linnea: Landsbygdsstrategin håller på att revideras, en student från SLU har tagits
in för att se över denna. Hon intervjuar inblandade i kommunen och ska kolla på
vad som fungerar/inte fungerar. Pågår också arbete med ÖP, träffar i bygderna
under september. Lugnt kring skolfrågan just nu. Strategi Umeåregionen på gång,
jobbar också för att få igång ett leaderområde. Digital boendeträff 24 september,
kick-off för att öka inflyttningen. Polarbröd – hur kan vi underlätta för fabriken i
Bredbyn i och med det som händer i Älvsbyn?
Åsa: Bygdsamprojekt – bo på landsbygden, skapa modell för boendegrupper i ett
Världsklassprojekt. Arbetar nära kommunen och de andra bygderåden. Tufft för

många föreningar.
Hans: Svårt att få övergripande bild, har inte haft något landsbygdsråd sedan
februari/mars. Corona-frågan är monumental; bra och dåliga effekter. I Högsjö har
hembygdsgården varit stängd, eftersom man inte kunnat bemanna den.
Ekonomiskt svårt för idrottsföreningar. Fiberfrågan aktuell, märks när allt fler ska
jobba hemma – bra uppkoppling behövs!
Andreas: Lite nyhetstorka, händer inte jättemycket. Folk knyter sig närmre sina
nära och kära, fler och fler tänker på att gå upp och jobba 80-100 %. Många är
oroliga för likviditeten framöver. Kassorna har tömts – hur går vi vidare? En otålig
stämning; ”när får vi gå på hockey igen?”.
Mia: Har fått positiv respons direkt från FHM om bra framtaget
informationsmaterial osv. kring pandemin. 10 MSEK utdelat i Västernorrland,
genom Regionen. Hårt tryck under sommaren, många entreprenörer är nog trötta
nu i slutet av säsongen. Alla har inte haft det bra; de entreprenörer som jobbat
mycket mot Norge, grupper osv. har haft det tuffare. Märks att det är många 65+
i området nu på sensommaren. Summeras: bra saker har gjorts innan, bra

kommunikation. Tillsammans med Dalarna och Jämtland vill man debattera kring
de restriktioner som finns. Framåt: kommer att med regionen som huvudman
ansöka om medel från Tillväxtverket. Hur kan vi bli effektivare i
främjandesystemet? Strategi 2030: kommer ta hjälp av Kairos Future för att titta
framåt. Händer mycket, pratar med företag/personer som vill etablera, många
projekt som sker samtidigt. Hur jackar vi ihop med övrigt näringsliv?
Niklas: Försöker få till servicekonferens 11 november (digital), vad kan vi göra för
att få fart på näringsliv och service på landsbygden? Terese Bengard, Robert
Dimlich, Johan Lagrelius klara talare just nu. Vill jobba mer med föreningar som
jobbat med drivmedelsstationer osv. Butikerna har kommit in med många
stödansökningar i sommar. Många butiker har ökad omsättning, nästan
uteslutande. Hoppas komma igång med att stödja Sollefteå och Ånge i deras
arbete med serviceplaner.
Peter: LRF – utländsk arbetskraft fick komma in i landet trots corona. Lokalt
foderläge: varierande. Nya CAP; neddragningar med 15 %, rabatt 11 miljarder,
neddragning med 500 MSEK. Konsumentstöd, kommer slå hårt mot jordbrukare i
Sverige, generationsskiften osv. Summasummarum: mindre pengar från EU pga
Brexit.
Ellen: Fokus corona, många vill se sina nära och kära utöva idrott. Idrottsföreningar
har haft besvärligt med tillstånd, restriktionerna slår fel. Hoppas på nya riktlinjer.
RF SISU har corona-medel som föreningar kan söka, inte jättemånga som sökt
ännu men det kommer finnas fortsatt framöver. Bla stöd för att köpa teknik för att
kunna hålla digitala möten osv. Anpassar möten; större lokaler, ingen fysisk
kontakt osv. Möten med kommunerna i Västernorrland för att se vad som händer
framöver. Äldresatsning i Sollefteå kommun; vilka ska vi kontakta?
Var kan vi gå ihop? Samverkan via Leader.
Roger: Ödehus, finna boende. Samhället tror att ingen vill flytta till landsbygden,
verkligheten ser ut på annat sätt. Kan vi ta reda på varför det ser ut som det gör, i
hela regionen? Ta fram ett bra faktaunderlag, bra påverkansmaterial.

Mia: Ska vi satsa på vissa noder? Inte bara ruscha, utan gör arbetet strukturerat för
att få tillgänglighet kring service osv. Jobba med dragare.
Sture: Markägande och markägareavtal är ett grundläggande problem, vilket också
märks i fiberfrågan.
Peter: Översyn – vad är intressanta områden? Vi vill bruka marken, Länsstyrelsen
håller hårt i brukbar mark. Fiber, el, osv. blir en flaskhals. Mat, besöksnäring osv
kan vi samverka jättemycket kring.
Linnea: Boende, intressant om vi kan samverka kring detta. Övik – 10 år framåt?
Jobbat med Bygdsam. Hur kan vi dra lärdom av varandra?
Kerstin: Var ska vi vara om 10 år? Var är kommunen beredd att göra satsningar?
Docksta är ett spännande exempel, där kommunen ville lägga ner men Docksta
BTK nu bygger ut verksamheten. Myndighetsservice.
Åsa: Röd tråd i perioden – ser på företagande, entreprenöriella. Hänger ihop med
boende, fiber, osv. Vi får inte tappa det perspektivet.
5. Budgetläge och ekonomi
o Frågor som inkommit
LAG har tittat på inspelat material om budgetläge och ekonomi och inkommit
med frågor.
Fråga: 61 % av personalkostnaderna upparbetade på 6 månader – är det
förändring på gång i styrkan?
Svar: Inga förändringar under 2020. Under 2021 kommer Eva ”bara” jobba med
matprojektet, preliminär halvtid. Från juni har Felicia tid i Landsbyggare och
minskad tid i driften, vilket innebär att personalbudgeten inte kommer upparbetas
mer än med 100 %.

27 april hade vi genomgång kring att flytta pengar tillbaka till driftsbudgeten, som
vi använt för att prioritera projekt tidigt i perioden.

o Information om flytt av budget till drift till protokollet
Verksamhetsledaren informerar om diskussioner och underlag för beslut om
omflyttning inom strategins finansieringsplan från LAG 27 april och AUs beslut 14
augusti.
BESLUT: Lag beslutar enligt följande:

Beslut om bankkort till Felicia:
LAG uppdrar till Verksamhetsledaren att anskaffa bankkort till Felicia Edholm
med personnummer 19931129-7387 för Leader Höga Kustens bankkonto i
Sidensjö sparbank.
6. Aktuella frågor
-

Läge projekt/slutdatum

LAG har tittat på inspelat material om läge externa projekt/slutdatum. Inga frågor
har inkommit.
Linnea: ”Hur gör vi med besöken hos projekten?”
Svar Maaike: Väldigt få har genomfört fadderbesöken. Är det så att vi ska
omvärdera vårt beslut om att ha fadderbesök?
Svar Åsa: Finns möjlighet till andra sätt att mötas, telefon? Videobesök?
Svar Linnea: Hann göra ett besök innan corona. Tips: gör det inte så avancerat, ta
ett samtal istället för fysiskt besök.
Beslut: Maaike skickar ut information och kontaktuppgifter till allas faddrar.
LAG hör av sig till sina tilldelade projekt projekt innan nästa LAG-möte.
-

Enkät projektledare

Maaike går igenom resultatet för den enkätundersöknings som de externa
projektledarna fått göra i samband med den halvtidsutvärdering som genomförts.

27 personer fick möjlighet att svara på enkäten, 18 svarade.

-

Läge våra egna projekt

LAG har tittat på inspelat material om läget för externa projekt samt slutdatum.
Fråga paraplyprojekt:
Jenny visar uppdaterade slides kring hur stora förstudiestöd vardera
delprojektägare fått för sina förstudier i Paraply 1.
Fråga Mat & Dryck längs Nordens Gröna bälte:
Vilka är med i referensgruppen i Västernorrland?

Fråga TALKO: Var hittar jag alla inlägg för #ungihögakusten?
https://www.instagram.com/explore/tags/ungih%C3%B6gakusten/

-

Årets landsbyggare

Verksamhetskontoret har sammanställt resultatet från de nomineringsrundor LAG
och verksamhetskontoret gjort.

Jenny går igenom resultatet från nomineringsrundorna samt nomineringstexter för
de med flest röster.
ÅRETS ENTREPRENÖR:
Ann-Catrin Zackrisson, Stefan Andersson, Anna & David Nilsson, Nina Thelin.
Mia: har vi tittat på ekonomin för vardera företag? Viktigt kriterier att titta på.
Hans: om vi tänker utifrån kriterierna, vore det bra med en mall att gradera olika
förslag mot varandra.
Maaike: Haltande diskussion. Förslag: gå igenom resultatet och sedan rösta bland
de alternativ som finns.
Alla enas om att det är en bra idé.
ÅRETS FÖRENING
Mannaminnes Vänner, Härnösands Trail, Bygdsam Nätradalen,
ÅRETS ATTITYD
Elin Sandström, Kalle Flodin, Sarah Sediqi, Tomas Ledin
ÅRETS UNG
Elias Westin, Paulina West, Rasmus Johansson, Sollefteå Ödehus, Emil Lundberg
Verksamhetskontoret skickar ut samtliga fem alternativ.
Beslut: Verksamhetkontoret skickar ut ett omröstningsformulär för att besluta
om finalister. Att tänka på vid rösning; tänk områdesövergripande, vilken/vilka
är värdiga finalister i det bredare perspektivet?
-

Intresseanmälan leaderområden

Beslut: LAG beslutar att uppdra till verksamhetskontoret att lämna in en
intresseanmälan för det nuvarande leaderområdet i nuvarande partnerskap.
-

Informationspunkt om AUs sammansättning

Åsa har tagit fram ett förslag på AUs sammansättning:
Åsa Ringlöv, ordförande
Niklas Selin, vice ordförande
Andreas Skoglund
Helena Eriksson/Kerstin Brandelius
Beslut: LAG beslutar att fastslå den sammansättningen.
Styrelseutvärderingen som efterfrågades av valberedningen har genomförts, AU
har börjat titta på hur vi ska gå vidare med den. Åsa kommer ringa runt till alla

ledamöter för att diskutera detta samt hur vi följer programperioden med
styrelsemöten osv.
7. Nästa möte och avslut
Nästa möte: avsikt att träffas fysiskt nästkommande möte. Förslag på datum: AU 1
oktober, LAG 19, 20 eller 22 oktober. Verksamhetskontoret skickar ut en Doodle.
Åsa tackar och avslutar mötet.
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