Protokoll AU-möte
11 december 2020
Tid: 11:15-13:00
Digitalt
Närvarande
Åsa Ringlöv, ordförande LAG
Andreas Skoglund, ledamot LAG
Kerstin Brandelius, biträdande ledamot LAG
Felicia Edholm, verksamhetskontoret
Jenny Edvinsson, verksamhetsledare
Niklas Selin, ledamot LAG
1. Mötets öppnande
Ordförande Åsa Ringlöv öppnar mötet. Ordföranden presenterar dagordningen
som godkänns. Till ordförande väljs Åsa Ringlöv, till sekreterare väljs Felicia
Edholm.
2. Föregående protokoll LAG och AU
Tidigare AU och LAG-protokoll har funnits ute för påseende. Ordförande Åsa
Ringlöv går igenom dessa och de läggs till handlingarna.
3. Projektansökan/ansökningar
Songwriters Kvarken
Jenny drar kort om bakgrunden till projektet samt om projektansökan.
Inspel från AU: Bra projekt! Spännande med samarbetet mellan flera områden,
framförallt med Finland som är en stark aktör som vi har goda erfarenheter av
sedan tidigare.
AU beslutar att föreslå följande poängsättning till LAG:
A: 3 p
B: 3 p
C: 5 p
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D: 3 p
E: 1 p
F: 5 p
G: 5 p
Total poäng efter viktning: 300 p (avslagsnivå 150 p)

4. Feedback intresseanmälningar
High coast Art Village
Feedback från AU till intresseanmälan:
Intressant projekt, med stark koppling till Höga Kusten-varumärket och en
näring med stor utvecklingspotential.
Frågor för sökanden att jobba med:
- Hur tänker man sig fortsättningen efter projektet? Vad händer med
plattform, drift osv efter projektets avslut? Vem tar hand om detta?
- Var ligger ambitionsnivån? Ska utvecklingen ske i området VännerstaJärnsta, i Nordingrå, Höga Kusten eller regionalt? Behöver förklaras
tydligare i ansökan. Och när ambitionsnivån är fastställd behöver det
också vara tydligt vilka som ska vara aktiva i projektet utöver de som
anställs. Vilka kommer gå in med tid? Letter of intent från dessa parter är
i så fall bra, tillsammans med en förklaring hur de kommer bidra och
varför det ser positivt på projektet.
- Hur tänker projektet samverka med High Coast Creative, Mannaminne
m.fl.?
- Vem är mottagaren av projektet? Förtydliga.
- En stor del i Leaders strategi handlar om att stärka entreprenörsklimatet
i Höga Kusten. Hur stärker projektet entreprenörskapet hos de som ingår
i samverkan kring projektet?
Omslutningen av eventuellt projekt behöver beslutas i relation till hur mycket
pengar Leaderområdet ska fördela 2021-2022. Men bilden är generellt att det
är en låg budget för arbete över 3 år.
Nätradalen
Feedback från AU till intresseanmälan:
-

Kommer projektet samverka med Höga Kusten
Destinationsutveckling/Höga Kusten Turism på något sätt, i så fall hur?
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-

-

-

-

Målet med den metod projektet vill ta fram behöver förtydligas. Vem ska
ha nytta av den metoden? På vilket sätt är den metoden nytänkande och
hur skiljer den sig från exempelvis HKT?
Ett av målen är att samordna en organisation för att stärka
turismaktörerna i området, hur skiljer den sig från/kompletterar den
HKD/HKT?
Hur tänker ni att resultaten ska leva vidare efter projektets avslut?
Vilka aktörer kommer vara med? Vilka kommer gå in med tid och på
vilket sätt? Ett Letter of intent kan vara en bra idé.
Hur kan ni utveckla svaret kring om invånare kommer få tillgång till
bättre service? Tänk på att effekterna av service ska komma människor
till gagn i ett brett perspektiv.
Hur skapar projektet lönsamhet på lång sikt?

Köpmanholmens Samhällsförening
Feedback från AU till intresseanmälan:
Finns ingen stödmöjlighet från Leader just nu. Rådet blir att fortsätta jobba
vidare mot kommunen. Leader ser över möjligheten till förstudiestöd under
första halvan av 2021, i form av ett nytt paraplyprojekt.
Omne Byaförening
Feedback från AU till intresseanmälan:
Finns många andra aktörer som arbetar med laddinfrastrukturfrågan. Bio Fuel
Region och Kramfors Kommun till exempel. Förslaget från AU är att prata med
Andreas Gylling på Kramfors Kommun för att se hur man kan gå vidare med
hjälp av kommunen.
5. Driftsbudget
Inga frågor idag. Kommer tas upp på LAG-möte 16 december.
6. LAG-möte
Agenda beslutas och Jenny får i uppdrag att göra ett upplägg för diskussioner i
mindre grupp angående projektansökning och intresseanmälningar.
7. Mötet avslutas
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