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Protokoll           
Kungälvs Stadshus, Kungälv 

Styrelsemöte LAG Leader södra Bohuslän   

 

5 september 2016, kl. 18-19  

 

Medverkande: 

1. Michael Luft,   privat sektor, Orust 

2. Alexander Hutter,   offentlig sektor, Orust 

3. Elving Andersson,   offentlig sektor, Uddevalla 

4. Ulrika Winblad,   offentlig sektor, Kungälv 

5. Malin Westman,   privat sektor, Kungälv 

6. Caroline Stenlund,   ideell sektor, Kungälv 

7. Karin Greenberg,   offentlig sektor, Södra Skärgården 

8. Tomas Börgesson   (vice ordf), privat sektor, Tjörn 

9. Katarina Johansson,   privat sektor, Stenungsund 

10. Carl Thorell,   ideell sektor, Uddevalla 

11. Annika Alexandersson,  privat sektor, Öckerö 

Anna Levin,   Verksamhetsledare 

Frida Larsson,   Kommunikatör/Ekonom 
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1. Öppnande av mötet 

Tomas Börgesson hälsar alla välkomna och förklarar möte öppnat. 

2. Val av justerare för mötet 

LAG beslutar att välja Alexander Hutter som justerare för mötet.  

3. Information från verksamhetsledaren 

 Utvecklingskontoret 
 
Utvecklingskontoret jobbar för fullt med projektsamtal och med att bereda 
ansökningar. En hel del tid går också åt att begära in och handlägga 
Jordbruksverkets krav på kompletteringar för de ansökningar som prioriterades i 
juni.   
 

 Infomöten och utbildningar för projekt 
 
Två uppskattade infomöten har genomförts, ett i juni och ett i augusti. Inbjudna 
till dessa möten har varit folk som på ett eller annat sätt har hört av sig till oss 
under våren och varit intresserade av att driva ett projekt. LAG ledamöter är 
varmt välkomna att vara med på dessa möten. Nästa hålls 20 oktober. Plats är 
ännu inte bestämt.  
 
Frida har haft tre work shops kring hur ansökan går till i E-tjänsten.  
 

 Facebook och Instagram 
 
Vi har fått bra genomslag på Facebook. Inlägget om Café och kök i affären på 
Dyrön hade nått över 23 000 personer, delats mer än hundra gånger och fått över 
500 gillanden redan efter två dygn. Man kan följa Leader Södra Bohuslän på 
Facebook och leader_s_b på Instagram där det löpande läggs ut bilder från 
arbetet med projekten.  
 

 Nya ansökningar 
 
Ungefär 20 nya ansökningar ligger i pipeline och av dessa blir fem klara för att 
kunna gå upp till beslut på nästa möte.  
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 Horisontella mål 
 
Anna har, tillsammans med flera Leaderområden i VG län träffat Länsstyrelsen 
för att ta reda på hur vi kan jobba bättre med horisontella målet jämställdhet och 
icke-diskriminering i projekten och de har lovat ställa upp med ett seminarium 
kring detta 21 oktober. Det blir Frida, Anna och Alexander Hutter som går på 
det. 
 
Vad gäller horisontella målet om miljö och klimat så kommer vi att hänvisa, när 
det är relevant, till kommunens energi-rådgivare. 
 

 Projektplanen 
 
Projektplanen har omarbetats och har nu blivit kortare. Anledningen är att 
underlätta för projekten och LAG. Anna föreslår att vi testar denna och att den 
utvärderas efter nästa LAG. Ingen motsatte sig detta 
 
Bemanning 
 

 Utvecklingskontorets bemanning är förändrad från och med 1 september. Anna 
arbetar 80 % och Frida fortsätter att arbeta 100 % fram till årsskiftet.  
 

 Utvärdering  
 
Jordbruksverket har dragit tillbaka sitt krav på att Leaderområdena behöver ha en 
extern utvärdering då EU inte kräver detta. Vi kan istället göra en intern 
utvärdering. Utvärderingsgruppen kommer att diskutera detta vidare.  
 

 Tillsyn 
 
Den 26 september kommer en handläggare från jordbruksverket och har tillsyn av 
LAG.  

 Nätverksträff 
 
Årets nationella nätverksträff hålls den 28-29 september i Varberg. Anna, Frida 
och Arne åker med på denna.  

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

4. Beslut om ny ledamot till Valberedningen 

Utgår då inga nya förslag finns för tillfället.  
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5. Beslut om ny ledamot till LAG 

Utgår då inga nya förslag finns för tillfället.  

6. Beslut om Uddevalla Saluhall 2016-3694 

Uddevalla Saluhall har ändrat fördelningen mellan budgetens aktiviteter och minskat den 
totala budgeten för projektet. LAG behöver därför besluta om förändring av budget och 
förändring av stödnivå. 

Fastställt stöd Tidigare Efter förändring 

Projektstöd 200 000 200 000 kr 

Privatinsats 299 160 94 000 kr 

Stödnivå  40,07 % 68,03 % 

 

LAG beslutar att godkänna budgeten och förändringen av stödnivå.  

7. Beslut om Orust MTB Giro med lokal matmarknad 2016-835 

Projektet behöver ha förlängd tid då de inte hinner få alla tillstånd i tid. Nytt slutdatum 
för projektet är 2017-09-30 

LAG beslutar att godkänna förändringen. 

8. Övriga frågor 

 Beslut om förtydligande 

Vid Lag 160406 togs följande beslut: 

Utdrag ur protokoll:  

11) Beslut om projektstöd till företag Anna berättar om problematiken kring att 
bedöma om ett företag ska behandlas som ett projekt eller projektstöd till företag. Det är 
svårt med gränsdragningen och det finns uppenbara risker för att marknaden snedvrids 
när företag kan beviljas mer än 200 000 kronor i stöd.  

LAG beslutar att företag högst kan söka 200 000 kronor  

Här krävs ett förtydligande från LAG om att detta gäller vinstdrivande företag eftersom 
vi släpper igenom icke vinstdrivande företag såsom Södra Bohuslän Turism AB. 
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Förslag till beslut är följande förtydligande: 

LAG beslutar att vinstdrivande företag högst kan söka 200 000 kronor. 

LAG beslutar att anta förtydligandet om att vinstdrivande företag kan söka högst 200 000 kronor.   

 Kommande möten 

3 oktober kl. 16-20 i Uddevalla 

7 december kl. 16-20. Alexander Hutter får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att 
ha mötet på Orust. 

 

9. Mötet avslutas 

Tomas Börgesson tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat.  

 


