Protokoll
Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohuslän
22 augusti 2019 kl. 15.15-16.40
Varmbadhuset, Käringön
Medverkande:
Tomas Börgesson, Tjörn, privat
Maria Oskarsson, Tjörn, ideell
Tommy Wallhult, Öckerö, ideell
Lars-Gösta Halsterberg, Öckerö, privat
Jennie Wernäng, Öckerö, offentlig (per telefon)
Inger Blixt, Södra Skärgården, offentligt
Jens Frejrud, Södra Skärgården, privat
Jenny Hermansson, Orust, ideell
Anna-Lena Relfsson, Orust, privat
Susanne Jönsson, Kungälv, offentlig
Caroline Stenlund, Kungälv, ideell
Frida Larsson, Leader Södra Bohuslän
Sanna Olsson, Leader Södra Bohuslän

1.

Öppnande av mötet
Tomas Börgesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2.

Val av justerare för mötet
Anna-Lena Relfsson väljs till justerare för mötet.

3.

Val av LAG-ledamot
Förslag till ny ledamot för Tjörn, offentlig sektor, Rolf Persson.
LAG beslutar att välja Rolf Persson som ny LAG-ledamot för Tjörn, offentlig sektor.

4.

Beslut firmateckning
LAG beslutar att Sanna Olsson ges behörighet till att vara ansluten till Leader Södra Bohusläns
internetbank.
Detta innebär att Sanna Olsson, Tomas Börgesson och Frida Larsson har behörighet att
vara anslutna till internetbanken. Tomas Börgesson och Frida Larsson är som tidigare
beslutats firmatecknare var och en för sig.

5.

Information från VL – uppföljning
LUS årsmöte och medlemsmöte
Års- och medlemsmötet hölls under maj månad. Frida förklarar vad LUS är och att deras
uppdrag är att arbeta med Leadermetoden och sprida den i hela Sverige. Under årsmötet
diskuterades bland annat hur vi ska mäta de mjuka värdena som är en ständig utmaning.
Nationell nätverksträff
Under den nationella nätverksträffen diskuterades effekterna av ett projekt samt hur
viktigt det är att det finns långsiktiga mål. Smarta byar är något man tror kan komma vara
en del av nästa Leaderperiod. Syftet med Smarta Byar är att samla kompetenser som
tillsammans vill vara med och göra en hållbar by.
Framtidsspaning
Frida har besökt Västra Götalandsregionen för att följa deras arbete att ta fram den nya
regionala utvecklingsstrategin (RUS).
EU tar också fram en ny strategi för hållbar utveckling till år 2030.
På gång
Energi- och miljömässa 7 sep, Henån
Lilla nätverket 8 okt, Ale
Mobilisering inför 2021 – möten med kommunerna
Regional Leaderträff 17–18 okt, Smögen
Ullbaggegalan 12–14 nov, Åre

Budgetläge
• Landsbygdsfonden
Besöksnäring
Lokal mat
Lokal Service
Miljöeffektivisering
Samarbete
•

Regionalfonden

•

Socialfonden

-275 494 kr
1 117 968 kr
326 165 kr
1 213 832 kr
347 832 kr
751 179 kr
7 300 kr

Det finns flera projekt i kö för Lokal Service som motsvarar tillsammans ca 4,2 miljoner.
Det finns ett projekt på gång för Lokal Mat samt tre projekt på gång till
Miljöeffektivisering.
Det kommer troligtvis att finnas åtta klara ansökningar till LAG-mötet den 24 okt.
Omfördelningar hela Sverige
Information har kommit från Jordbruksverket gällande omfördelningen. Jordbruksverket
vill ha reda på söktrycket samt vilka fonder vi vill ta emot medel från. Troligtvis rör det
sig om mindre summor pengar beroende på vilken fond vi vill ha medel från.
Jordbruksverket vill ha svar senast 13 sep. Vi kommer att visa intresse för pengar från
Landsbygdsfonden samt Socialfonden.
Omfördelningen LSB
AU har föreslagit att LAG fattar beslut om att kvarstående medel kan användas i samtliga
insatsområden och behandlas som en pott. Beslutet om detta kommer att tas på LAGmötet den 24 oktober.
LAG:s uppföljningsmöte
Ett längre LAG-möte, med ett mer utvecklande och lärande fokus, ska genomföras en
gång per år. Där ses indikatorer, urvalskriterier och LAG: s arbetssätt över i förhållande
till hur målen uppnåtts. Uppföljningsmötet blir också ett sätt att upptäcka eventuella
svagheter i genomförandet och korrigera dessa i god tid.
Indikatorer
Vi når alla indikatorer inom samtliga insatsområden.
Prioriterade projekt
Uddevalla och Orust ligger i topp med 17 prioriterade projekt per kommun. Orust har
fått mest prioriterade medel i vårt område.
Vi behöver göra insatser i Kungälv och Södra Skärgården, ett resultat av detta är förslaget
gällande paraplyprojekten.
Frida visar även en jämförelse med föregående programperiod.

Paraplyprojekt
Paraplyprojekt är projekt ägda av LAG med ett antal delaktiviteter som inte är kända
samband med ansökan om beslut och stöd. En enklare form av stöd där all
administration sköts av kontoret. För att nå ut och lyckas med de tilltänkta
paraplyprojekten krävs att vi syns i området där paraplyprojekten ska verka.
6.

Beslut paraplyprojekt
a) En förutsättning för att kunna prioritera paraplyprojekten är att det görs en omfördelning
av medel mellan insatsområdena i Landsbygdsfonden. LAG beslutar enligt följande:
399 148 kr flyttas från Miljöeffektivisering till Lokal Service
389 109 kr flyttas från Lokal Mat till Lokal Service

b)
Projektnamn:

Utveckling Södra Skärgården

Sökande:

Leader Södra Bohuslän

Journalnummer:

2019–3151

Är LAG beslutsmässig:

Ja

Föreligger Jäv:

Nej

Åtgärd:

Genomförande

Projekttyp med
motivering:

Projektstöd då projektet gynnar ett område och en bred
allmänhet.

Insatsområde med
motivering:

Lokal Service, då projektets aktiviteter bidrar till ökad
delaktighet i lokalsamhället samt bidrar till att skapa
innovativa lösningar på gemensamma lokala
angelägenheter.

Fond med motivering:

Landsbygdsfonden eftersom projektet bidrar till allmän
landsbygdsutveckling och social delaktighet.

Totalpoäng:

320 p

Beslut och motivering:

LAG prioriterar projektet då det stämmer väl överens med
strategins målsättning samt att det möjliggör att söka stöd
till enskilda insatser på ett enklare sätt, vilket ger ökad
delaktighet.

Fastställt stödbelopp,
uppdelat på projektstöd
övrigt offentligt stöd egen
finansiering. Stödnivå, ev.
egen insats och motivering

Projektstöd:
Övrigt offentligt stöd från LAG:
Totalt

267 429 kr
131 719 kr
399 148 kr

Fastställt stödbelopp 399 148 kr
Stödnivån 100 % då nyttan tillfaller allmänheten.

Finns det pengar till
ansökan
Övrigt att notera

Ja
Beslutsgrupp för att godkänna delaktiviteterna i
paraplyprojektet: Ordförande, Verksamhetsledare samt
ytterligare representant från LAG i förening

c)
Projektnamn:

Utveckling Kungälv

Sökande:

Leader Södra Bohuslän

Journalnummer:

2019–3152

Är LAG beslutsmässig:

Ja

Föreligger Jäv:

Nej

Åtgärd:

Genomförande

Projekttyp med
motivering:

Projektstöd då projektet gynnar ett område och en bred
allmänhet.

Insatsområde med
motivering:

Lokal Service, då projektets aktiviteter bidrar till ökad
delaktighet i lokalsamhället samt bidrar till att skapa
innovativa lösningar på gemensamma lokala
angelägenheter.

Fond med motivering:

Landsbygdsfonden eftersom projektet bidrar till allmän
landsbygdsutveckling och social delaktighet.

Totalpoäng:

320 p

Beslut och motivering:

LAG prioriterar projektet då det stämmer väl överens med
strategins målsättning samt att det möjliggör att söka stöd
till enskilda insatser på ett enklare sätt, vilket bidrar till
ökad delaktighet och inkludering framförallt för unga.

Fastställt stödbelopp,
uppdelat på projektstöd
övrigt offentligt stöd egen
finansiering. Stödnivå, ev.
egen insats och motivering

Projektstöd:
Övrigt offentligt stöd från LAG:
Totalt

260 703 kr
128 406 kr
389 109 kr

Fastställt stödbelopp 389 109 kr
Stödnivån 100 % då nyttan tillfaller allmänheten.

Finns det pengar till
ansökan
Övrigt att notera

Ja
Beslutsgrupp för att godkänna delaktiviteterna i
paraplyprojektet: Ordförande, Verksamhetsledare samt
ytterligare representant från LAG i förening

7.

Beslut Bra mat längs E6
I samband med att projektet Bra mat längs E6 2.0 prioriterades antogs ett villkor om att
sökande skulle visa finansiering för investeringarna innan projektet får påbörjas. Då yttre
omständigheter har tillstött som medför att det kan ta längre tid att uppfylla villkoret
föreslår AU att datumet ändras från 30 september till 31 januari.
LAG beslutar om att förlänga om att sökande skulle visa finansiering för investeringarna innan
projektet påbörjas till 31 januari.

8.

Övriga frågor
Hunnebön
Det har inkommit ett klagomål angående bedömningen av projektet Hunnebön – en
mötesplats för alla. Klagan kommer att bemötas skriftligt.
Årsmöte och efterföljande LAG-möte
Upplägget kring LAG mötet som ska hållas efter årsmötet behöver ses över.

9.

Mötet avslutas
Tomas Börgesson avslutar mötet.

Tomas Börgesson

Sanna Olsson

Anna-Lena Relfsson

Ordförande

Sekreterare

Justerare

