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Protokoll 
Arbetsutskottet Leader Södra Bohuslän 
8 maj 2017 9.30–11.30, Utvecklingskontoret, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund 

 

Medverkande:  

Tomas Börgesson  

Christina Sjödahl 

Carl Thorell 

Alexander Hutter 

Anna Levin 

Frida Larsson 
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1. Öppnande av mötet 

Tomas Börgesson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Val av justerare  
Alexander Hutter valdes till justerare.  

3. Ansökningar 

 2017-196 Vägbelysning (LED med solceller på Gullholmen/Hermanö 

 2017-307 Varmbadhus och bastu Käringön 

 2017-664 Dammen på Sundsby Säteri 

 2017-1149 Blågröna Kustvägar 

 2017-1184 Future sustainable archipelago toilets- En förstudie kring 
hållbara toalettlösningar för södra skärgården 

 2017-1216 Event 365 

 2017-1555 Market Garden Tjörn 

 2017-1538 Restenäsdalens andelsjordbruk, ett ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart jordbruk 

 2017-1698 Toröd Outdoor 
 
Anna Levin berättade kort om varje projekt och lyfte vissa frågor som kommit 
upp under ansökningsprocessen. AU fick därefter möjlighet att diskutera dessa 
och ställa ytterligare frågor som Anna Levin och Frida Larsson svarade på utifrån 
den information de tidigare fått från projekten.   

 

4. Projektinflöde  
Anna berättade om det kraftiga projektinflödet under våren. Det var liknande situation förra 
våren och då satte vi stopp för nya projekt. I år har vi i stället låtit de första nio 
ansökningarna som är kompletta komma med till mötet och resterande flyttas till mötet i 
oktober. En positiv konsekvens av detta är att alla projekt som ska bedömas på LAG 17 maj 
har varit klara i god tid. AU föreslår att vi fortsättningsvis låter dem ta del av ansökningarna 
tidigare i processen. Det vill säga att AU förlängs och att gruppen även diskuterar 
ansökningar som inte är klara för beslut. Med fler ögon på ansökan i ett tidigare stadium kan 
sökande få fler frågor, bättre återkoppling, och projektberedningen en högre kvalitet och 
arbetsbelastningen på utvecklingskontoret minskar något.  
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5. Information om ekonomin på LAG-möten 
På varje LAG har Frida gått igenom ekonomin på LAG. För att effektivisera LAG mötena 
föreslås att den här punkten gås igenom på AU och att man på AU-mötet beslutar om 
punkten ska upp på nästa LAG. Det är aktuellt främst vid avvikelser.  

6. Övriga frågor 
 
Nya ledamöter. Tre LAG ledamöter ska avgå och valberedningen har tre nya förslag som 
ska beslutas om på årsmötet. De nya LAG ledamöterna blir inbjudna till LAG-mötet den 17 
maj.   
 
Nomineringar till Ullbaggen. Vi nominerar inga i år eftersom det är så få projekt som är 
slutredovisade och kan visa resultat. LAG medlemmar får gärna fundera ut vilka de vill 
nominera 2018.  
 
Projektträff 17 maj. I anslutning till årsmötet den 17 maj kommer vi att ha en projektträff 
som alla prioriterade projekt är inbjudna till. Projekten kommer ges möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och vi kommer att få input till hur vårt arbete kan göras bättre. LAG 
ledamöter är varmt välkomna till Ljungskile klockan 14.30 för att träffa projekten om ni vill. 
Meddela kontoret att ni kommer så att vi kan beräkna fika.  
  
Dags för nytt AU? Frågan tas med som en punkt på LAG 17 maj.  

7. Mötet avslutas 

Tomas Börgesson förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

 

Tomas Börgesson  Frida Larsson  Alexander Hutter 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 


