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Protokoll 
Arbetsutskottet Leader Södra Bohuslän 
 

Tid 17 mars 2016, kl 9.30-11.30   

Plats Utvecklingskontoret, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund  

Medverkande: Arne Lernhag, Tomas Börgesson, Christina Sjödahl,  

Katarina Johansson, Carl Thorell, Ulrika Winblad, Anna Levin,  

Frida Larsson 
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1. Öppnande av mötet 

Arne Lernhag förklarade mötet öppnat 

2. Val av justerare  
Christina Sjödal valdes som justerare för mötet 

3. Information från utvecklingskontorets verksamhet 

Anna informerar AU om vad som vad som hänt sedan sist  

 Utbildning i Leadermetoden i dec 

 Skypeutbildning i IT-systemet i jan 

 Utbildning på JV i handläggning feb 

 Utbildning av valberedningen feb 

 Ett antal informationsmöten och projektsamtal -löpande 

Det har varit mycket problem med Jordbruksverkets IT-system och detta försvårar arbetet 
med projekten. Lagstiftningen är inte klar och i många fall otydlig. 

Anna fortsätter med att informera om nuläget och berättar att det har varit ett enormt tryck 
på ansökningarna. Vi har ett 40-tal projekt på väg in och med anledning av detta har vi fått 
sätta stopp för att ta in fler projekt inför LAG mötet den 9 Juni. Just nu har vi 23 projekt 
som vi arbetar aktivt med.  

Hon berättar vidare att vi måste bereda projekten i den ordning de kommer in med sin 
ansökan och vi kan inte prioritera ett särskilt insatsområde. Vi kan däremot rikta våra 
informationsträffar mot ett speciellt område för att öka intresset för att driva projekt i 
insatsområden som halkar efter. 

Valberedningen – ny ledamot. Anna berättar att Camilla Olsson ersätter Nina Andersson.  

AU anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. 

 

4. Driftsprojektet. Frida informerade om driftsprojektet och gick igenom budgeten.  
AU föreslår att LAG godkänner driftsprojektet. 

5. Utbildningsprojekt. Ansöka om LAG-ägt projekt för att utbilda projekten i jämställdhet, 
miljötänk och projektkvalitet 
AU föreslår att vi avvaktar och ser hur Jordbruksverket och övriga LAG-grupper hanterar detta. 
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6. Övriga frågor  

i) Orust MTB Giro med lokal matmarknad 
Anna berättar om projektet och ställer frågan om vi kan ta upp projektet för beslut på 
nästa LAG-möte.  
AU beslutar att vi tar upp projektet på LAG mötet för beslut 

i) Uppföljning och utvärdering av driftsprojektet. 
AU föreslår att LAG beslutar att avropa slututvärdering från SJVs upphandlade utvärdering med 
viss reservation eftersom vi inte fått prisuppgifter från SJV ännu.    

ii) Ska vi ha en maxtid för över hur lång tid projekten får sträcka sig? 
AU föreslår LAG att projekten max får löpa över tre år.  

iii) Hur hanterar vi ej stödberättigade utgifter? Vad händer om utvecklingskontoret ej 
kan rekvirera pengar för något som redan är köpt? Utvecklingskontoret kollar upp med 
jordbruksverket och reder ut vad som gäller. 

iv) Deltagare på externa möten 
Au föreslår att vi på LAG-mötet beslutar vilka som ska följa med på dessa träffar.  

v) Extra Insatt AU-möte 
AU beslutar att ha ett möte den 15 juni då formerna för att påbörja arbetet med utvärderingen 
diskuteras.  

 
7. Mötet Avslutas 

Arne Lernhag förklarar mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

 


