AU-möte 25 februari 2021
Tid: 15.00
Digitalt Microsoft Teams

Deltagare:
Åsa Ringlöv, ordförande (privat mandat)
Andreas Skoglund (privat mandat)
Niklas Selin (offentligt mandat)
Kerstin Brandelius (offentligt mandat)
Jenny Edvinsson (verksamhetsledare)
Felicia Edholm (verksamhetskontoret)
Maaike Smit (verksamhetskontoret)

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. Projektansökningar/intresseanmälningar
Feedback Bygdsam Nätradalen:
- Tydligare och bättre sammanhang nu.
- Hur projektet ska leva vidare efter projekttiden är fortfarande oklart.
Lägg till några rader om hur ni tänker den kommande affärsmodellen,
alt. hur ni ska komma fram till den modellen? Hur värderar man säljet,
kan det gå till att finansiera PL? Ska HKD/HKT drifta?
- Vilka är det ni ska samverka med – namnge. Tydlighet kring antal nya
företag?
- Nyskapande: koppla tydligare till digitalisering & ny teknik
- ”Hållbar turism” – kan säga allt och inget. Välj en nisch, ex koldioxidfri
turismupplevelse, jämställda turismupplevelser.
- Konsultkostnader: vad ska konsulten göra – vad är resultatet?
- Umigo: bra att man knyter an
- Den grupp av företag som vill gå ihop och samla kapital till bygden –
behöver synas i ansökan.
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Jobba och Lev:
- Spännande att bygderna är i fokus, inte staden
- Hur ska ”webbshopen” leva vidare efteråt, vem driftar och hur
finansieras det?
- Hur koordinerar man mellan andra initiativ?
- Kopplingen till Landsbyggare är inte tydlig.
- Motsvarande Jämtland Calling – vet vi hur det har gått för den? Lyft in i
ansökan. Upptagningsområdet – är det ”Höga Kusten Calling” eller
”Örnsköldsvik Calling”?
- Tanke kring skalbarheten: hur skalas detta upp utanför Örnsköldsvik?
- Hur tänker ni er att ”ringar på vattet” når andra? Mindre företag,
underleverantörer osv. – hur förvaltar vi den kompetens som kommer in
även om den inte precis passar de större företagen som är med i
projektet?
- Benämning ”webshop”?
Cykel Hallstaberget
- Hur löser man liften?
- Föreningslivet saknas i intresseanmälan – projektet bör vara tydligt i
projektet.
- https://fb.watch/3TsoQNUSj6/
- Tänk till på budgeten – ta inte i för lite.
- Bra projekt!
Förstudier
- Möjligt att ha ett paraplyprojekt i vardera insatsområde.
- Rätt att jobba mot Agenda 2030.
- Två paraplyer upp till beslut på LAG.
AU föreslår till LAG att ge verksamhetskontoret i uppdrag att ta fram två
paraplyprojekt för förstydier: ett i vardera insatsområde.

4. Info från verksamhetskontoret
a. Info om valberedning/årsmöte
Jenny uppdaterar AU kring verksamhetskontorets och valberedningens arbete
inför årsmötet.
- LAGs kompetens
- Delegationsordning
- LAGs uppdrag
- Valberedningens aktiviteter innan årsmötet
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b. Info projektuppföljning – berätta om hur vi gör på LAGmötet
Maaike uppdaterar AU kring arbetet med utvärdering av genomförda
Leaderprojekt denna programperiod. Utvärderingen kommer ligga till grund för
arbete inom LAG att titta på inför beviljande av projekt i övergångsperioden.
Maaike uppdaterar AU kring arbetet kring projektuppföljning för aktiva projekt.
c. Info strategi
Jenny uppdaterar AU om hur strategiarbetet fortskrider.
d. Budget förlängningsår – fördelning mellan budgetposter
Jenny går igenom hur beslutspunkten för budgeten kan se ut, AU fastställt
förslaget.

5. Beslutsmöte LAG
Jenny drar förslag på dagordning, AU fastställer.

6. Avslut möte
Förslag på nästa LAG-möte: 22 april 13.00-16.00
Förslag på årsmöte: 29 april 14.30-16.30
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