Protokoll
Bildandemöte Leader Bohuslän
Datum:
Tid:
Plats:

14 juni 2022
kl. 19.00-19.59
Ljungskile Folkhögskola eller digitalt via Zoom
Valdemar Svenssons väg 11
459 31 Ljungskile

1. Mötet öppnas av interimsstyrelsens sammankallande
Interimsstyrelsens sammankallande Tomas Börgesson hälsar alla välkomna förklarar
mötet öppnat.
Bakgrundsinformation
Carl Dahlberg ger information om hur arbetet har pågått med Leader Bohuslän fram
till och med idag och planeringen framåt.
Den 2 juni 2022 kom beslutet om fördelning av medel till LAG inom Leader 2023–
2027. Jordbruksverket beslutade att fördela 1 675 000 000 kronor till 40 lokala
aktionsgrupper (LAG) för genomförandet av Leader 2023–2027. Leader Bohuslän
tilldelades 53 958 597 kr.
För att kunna ansöka om att starta leaderområde, som ska göras senast 15 oktober,
krävs en fullständig styrelse för leaderföreningen Leader Bohuslän.
1. Val av ordförande för mötet
Mötet väljer Tomas Börgesson till ordförande.
2. Val av sekreterare för mötet
Mötet väljer Sanna Olsson till sekreterare.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare för mötet
Mötet väljer Anders Hedenstedt och Maria Oskarsson till justerare, tillika rösträknare.
4. Godkännande av dagordning
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.
5. Förteckning av närvarande och fastställande av röstlängd
Sanna Olsson informerar om att deltagarförteckning tillika röstlängd har upprättats,
se bilaga 1.
Mötet beslutar att godkänna deltagarförteckning som röstlängd.
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6. Information om hur bildandemötet utlyst
Frida Andersson redogör hur bildandemötet har utlysts. Kallelse och dagordning har
skickats ut till Leader Södra Bohusläns och Leader Bohuskust och gränsbygds
medlemmar två veckor innan bildandemötet. Annonsering har gjorts i följande
tidningar: Strömstads Tidning, Bohuslänningen, Veckovis, ST-tidningen, GP,
LyskekilsPosten och Kungälvs-Posten. Information om bildandemötet har också
spridits i leaderföreningarnas sociala kanaler.
Mötet anser att bildandemötet utlysts i rätt ordning.
7. Beslut om att bilda den ideella föreningen Leader Bohuslän
Mötet beslutar att bilda den ideella föreningen Leader Bohuslän.
8. Fastställande av stadgar
Tomas Börgesson presenterar interimsstyrelsens föreslag på stadgar och vilka
justeringar som skett inför mötet.
Mötet fastställer stadgarna enligt presenterat förslag.
9. Fastställande av antal ledamöter
Interimsstyrelsens föreslår att Leader Bohusläns styrelse ska bestå av 33 ledamöter.
Mötet beslutar att styrelsen ska bestå av 33 ledamöter.
10. Val av styrelse
Frida Andersson redogör valberedningens förslag för mötet, se bilaga 2.
a. Val av ledamöter
Mötet beslutar att anta de föreslagna ledamöterna i Leader Bohuslän enligt
valberedningens förslag, bilaga 2.
Mötet beslutar vidare att uppdra åt, och bemyndiga LAG-styrelsen att under året
utse ledamot till den vakanta platsen för offentlig sektor för Göteborgs södra
skärgård.
b. Val av ordförande
Mötet beslutar att välja Tomas Börgesson till ordförande enligt valberedningens
förslag.
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11. Val av revisor och ersättare
Mötet beslutar att välja Mona Granath på Nohab Revision AB till revisor och att välja
Stefan Hasselqvist på Segesta AB som ersättare.
12. Val av ledamöter till valberedning
Frida Andersson redogör interimsstyrelsens förslag till valberedning, se bilaga 2.
Mötet beslutar att anta de föreslagna valberedarna enligt interimsstyrelsens förslag
enligt bilaga 2.
Mötet beslutar att välja Ulla Herlitz till valberedningens sammankallande.
13. Fastställande av arvoden
Frida Andersson presenterar de föreslagna arvodesreglerna, se bilaga 3.
Mötet beslutar att anta de föreslagna arvodesreglerna enligt bilaga 3.
14. Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutar att medlemsavgiften ska vara 0 kronor.
15. Ärenden som av interimsstyrelsen hänskjutits till mötet
Inga ärenden har hänskjutits till mötet.
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
17. Mötets avslutande
Tomas Börgesson tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat.

Protokollet signeras av följande personer digital med BankID, se försättsblad för elektroniska
signaturer.
Ordförande

Tomas Börgesson

Sekreterare

Sanna Olsson

Justerare

Maria Oskarsson

Justerare

Anders Hedenstedt
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Bilaga 2 - Valberedningens förslag till personval vid Leader Bohusläns bildandemöte 2022
Namn

Kommun

Sektor

Marie Pettersson

Uddevalla

Offentlig

Camilla Johansson

Uddevalla

Ideell

Tobias Nygren

Uddevalla

Privat

Linda-Maria Hermansson

Stenungsund

Offentlig

Mats Åberg

Stenungsund

Privat

Kristina Janerfelt

Stenungsund

Ideell

Rolf Persson

Tjörn

Offentlig

Maria Oskarsson

Tjörn

Ideell

Ålder
Utbildad kulturgeograf och aktiv inom både föreningslivet och politiken. Har tidigare
arbetat med destionationsutveckling i Åre. Arbetar nu på coompanion och brinner för
51 landsbygdsutveckling och integration.
Har arbetat inom Studieförbundet Vuxenskolan både som chef och organisatör.
Arbetar på Coompanion, men tjänstledig från det arbetet då jag är politiskt aktiv i
Uddevalla. Har agerat som processledare nationellt regional och lokalt främst då med
att förena civilsamhälle och det offentliga. Är med i den regionala gruppen i VGR för
utveckling av bredband och infrastruktur. Vice ordförande i Hela Sverige ska leva
55 Fyrbodal.
Doktor i måltidskunskap, gedigen erfarenhet som ledare och utvecklare inom
utbildningsväsendet och besöksnäringen. Drivit egen verksameht sedan 2010. Är
politiskt engagerad och varit ledamot i fullmäktige, kommunstyrelse och kommunala
54 bolag. Har varit ordf i företagsföreningen i Hällefors .
Ledamot i KS och KF, arbetar mycket med miljöfrågor och driver frågan om att bevara
45 landsbygdsskolor.

48

Driver bolaget Relevator Sverige AB. Intresserad av att det sker positiva satsningar i
närmiljön som skapar mötesplatser, gagnar naturen, djur och människor.

Ordförande i Stenungsunds konståkning och brinner för barn och ungdomars
rörelseglädje och personlig utveckling och att så många som möjligt skall vara aktiva så
39 länge som möjligt
Ledamot i KS och KF. Brinner för miljö- och jämställdehetsfrågor. Har gedigen
erfarenhet inom många områden och har varit egenföretagare inom nöjesindustrin.
Har byggt upp teatrar och fabriker i Ryssland och Kina. Har startat upp en glassfabrik i
73 Sibirien.
Driver företaget First Trade AB. Är aktiv i Träbåtsföreningen och träbåtsfestivalen på
56 Tjörn. Har erfarenhet från rederibranschen.

Tomas Börgesson

Tjörn

Privat

Anders Arnell

Orust

Offentlig

Styrelseerfarenhet, företagarerfarenhet, juridisk
kompetens.Styrelseordförande/verkställande ledamot Tjörns Härads Brandstodsbolag
1977-. Styrelseordförande Tjörns Sparbank 1979-1991. VD Tjörns Sparbank 1991-2009.
Styrelseledamot Hjälteby Sjöscoutkår, Styrelseleamot Göteborgsscouternas stiftelse
75 Styrelseledamot föreningen MS Atene sedan 1988 och ordförande sedan 2015 - .
Ledamot i KS, 8-fjordar, Fiskekommunerna och sekreterare i Runnsvattnets Vänner.
Kompetens inom Näringsliv, kreditgivning, riskkapital. 40 år i ledande befattningar i
privata och offentliga bolag och verksamheter. Senast VD i Jernhusen (2005). Nu
72 ledamot i kommunstyrelsen istället för pensionärsliv.

Jenny Hermansson

Orust

Ideell

Anna Lena Relfsson

Orust

Privat

Susanne Jönsson

Kungälv

Offentlig

Ledamot i Företagarna Orust. Driver familjeföretag sedan 30 år. Ordf i Västbodals
Scoutdistrikt och ordf och ledare i Henåns Scoutkår. V ordf i KFUM Scout Ljungskile
samt sitter i KFUM Sveriges stipendiekommitté. Har tidigare bl a varit KFUMrepresentant i samverkansgruppen för Scoutrörelsen i Sverige för omorganisation av
47 Sveriges hela scoutrörelse; har varit v och tf ordf i fd KFUK-KFUM:s scoutförbund.
Driver tillsammans med maken en den ekologiska gården Holm Kalvhagen. Där bedrivs
det både besöksverksamhet och gårdsförsäljning av kött. Har staratat upp och drivit
föräldrarkooperativet Nösunds Dagis ek. fören. Engagerad i OrustMat och tidigare i
58 Kaprifolkött.
Ledamot i KS och ordörande i Beredningen för samhälle och utveckling. Ordförande i
Hermansby S-förening. Varit ordförande i flera föreningar och har erfarenhet av
55 leaderprojekt i glesbygd.

Ideell

Grundare/ledamot i Omställning Kungälv, V ordf Nordkrokens Intresseförening
Kungälv, Proj led i Leader projekt, grundare/ledamot Baltic Deepwater Life, fd
Bankdirektör - uppstart Telefonbank/Internetbank - affärs-, organisations- och
ledarskapsutveckling, egenföretagare, hållbarhetskonsult, ledamot Etiska Rådet
Marknadsundersökningar, fältkonsult Utvecklingsfonden, Kommunfullmäktige Kungälv,
SEKOM, politisk styrgrupp 8+fjordar, KIMO-kustkommunernas Internationella
74 miljöorganisation Sverige och Bohusläns vattenvårdsförbund.

Pierre Rehnlund

Kungälv

Malin Westman

Kungälv

Privat

Jennie Wernäng

Öckerö

Offentlig

Helene Berndtsson

Öckerö

ideell

Lars-Gösta Alsterberg
Vakant i väntan på beslut från
Göteborgs stad

Öckerö

Privat

Södra skärgården

Offentlig

Christina Sjödal

Södra skärgården

Ideell

Företagarerfarenhet, egen företagare, företagsutveckling för andra företagare.
Styrelseerfarenhet: i BRF, revisor i dykföreningen, styrelseuppdrag i KMN.
Föreningserfarenhet, KMN, dykklubben. Personalfrågor, budget, uppföljning,
utvärdering både i eget företag och som anställd i tex Schenker, Mölnlycke Healthcare.
Arbetat som konsult, både egen och anställd. Ekonomichef, controller, business och
58 financial controller. Arbetat med prognosticering
Ledamot i KF och 1a vice ordf i KS. Har under större delen av sitt yrkesverksamma liv
arbetat vid Stena Recycling i Göteborgs hamn med transporter av farligt gods samt som
kom.rådgivare. Erfarenhet av hållbar utveckling, jämställdhet, tillgänglighet,
36 likabehandling, ickediskriminering
Sekreterare i föreningen Knippla IK, Vice ordförande i Hönö Tennis och Padelklubb,
Ledamot i öckerö moderater, Ordinarie i KF och i UKF(utbildning- kultur och
Fritidsnämnden),
43 ers. i kommunstyrelsen
Har erfarenhet av besöksnäring – turism – företagande/utveckling: V. ordf i Öckerö
Företag och Björkö Hamnförening, styrelseledamot i Hembygdsförening och revisor i
två kyrkliga föreningar. Deltagit i VGR – BID/Destinationsprojekt. Har drivit företag,
varit VD i Nordiska bolag, General Manager för Europa iamerikanskt företag,
ordförande i industriell EU lobby-organisation i Bryssel.
70

Projektledare/administratör i projektet Barns rättigheter och vuxnas skyldigheter delvis
finansierat av socialfond, engagerad i flera föreningar på Vrångö. Erfarenhet av
uppföljning och utvärdering. Utbildad Socionom Göteborgs Universitet, magister i
Utvärderingsvetenskap. Arbetat med verksamhetsutveckling inom Individ och
familjeomsorg i Göteborgs stad, uppföljning av insatser för ökad jämställdhet och
likabehandling tex. Konsult till Göteborgs kyrkliga Stadsmission avseende
62 projektansökningar och uppföljning av verksamhet som ger stöd till utsatta.

Driver eget företag på Styrsö/Donsö med verksamhet som pr-konsult och strategisk
rådgivare på ledningsnivå i företag och organisationer. Har 20 års erfarenhet från
mediabranschen, främst på Aftonbladet som nyhetschef, redaktör och en av
pionjärerna bakom aftonbladet.se. Har även arbetat som chefredaktör, frilansjournalist
och info-chef. Har erfarenhet av styrelsearbete, bl a som ledmot i tre bolagsstyrelser.
Jens Frejrud

Södra Skärgården

Privat

63

Åsa Torstensson

Strömstad

Ideell

64 Fd riksdagsledamot och infrastrukturminister, förbundsordf föreningen norden

Ingela Skärström
Mats Granberg

Strömstad
Strömstad

privat
offentlig

Ingela Sörqvist
Ingrid Klingspor
Roger Wallentin

Tanum
Tanum
Tanum

ideell
privat
offentlig

Björn Hartvigsson

Sotenäs

ideell

Håkan Christensson
Ragnhild Selstam
Monica Andersson
Margareta Anderberg
Kristina von Schenck

Sotenäs
Sotenäs
Lysekil
Lysekil
Lysekil

privat
Offentlig
ideell
privat
Offentlig

66 Förtroendevald i företagareföreningen, aktiv inom Interreg och blåa näringar
77 Långvarig kommunal erfarenhet inklusive hantering av EU-projekt
Företagare inom landskapsvård i skärgården, engagerad inom SNF på lokal och
54 nationell nivå
68 Företagare inom livsmedelsteknik och utveckling av nya produkter
62 Långvarig kommunal erfarenhet främst sociala frågor
Förtroendevald, fackligt på riksnivå, politiker, fd kustbevakare, ordf Smögens
72 hembygdsförening.
Lanbruksföretagare. Uppdrag styrelseordf lokalt AB, styrelsen Företagarna, valber.
65 Lantmännen Sverige
81 Tidigare KF:s ordf och engagerad i många föreningar
51 Landsbyggare inom handel och föreningsliv
58 Mediabakgrund, destinationsutvecklare Skaftö
60 Tidigare verksamhetsledare inom Leader, näringslivsutvecklare, miljöaktiv

Förslag ny valberedning
Namn
Ulla Herlitz - sammankallande
Per-Arne Jensnäs
Lena Mossberg
Ellinor Olofsson
Britt Wall

Kommun
södra skärgården
Tjörn
Lysekil
Tanum
Sotenäs

sektor
Ideell
Privat
Privat
Offentlig
Offentlig

Ålder
77
77
65
43
67

Arvodesregler Leader Bohuslän
Kommunala ledamöter arvoderas av respektive kommuner enligt deras regler.
Övriga ledamöter arvoderas enligt följande:
Uppdrag

Sammanträdesarvode

LAG-styrelsemöte

220 kr/timme, första timmen 400 kr för att täcka tid för
inläsning

Presidium/Arbetsutskottsmöte

220 kr/timme

Utbildning/konferenser

220 kr/timme (beslutas av verksamhetsledare alt. presidium
och utbetalas för max 10 timmar/dag)

Arvodet beräknas för varje påbörjad halvtimme.
Valberedningens ledamöter ersätts med 220 kr/h. Denna ersättning ska ansökas om hos utvecklingskontoret på
särskild blankett.
Reseersättning
Tid för styrelsens resor ersätts med 220 kr/timme. Arvodet för reseersättningen beräknas för varje påbörjad
kvart.
Reseersättning med bil betalas ut med skattefri ersättning per mil enligt Skatteverkets regler (18,50 kr/mil).
Till LAG-styrelseledamöter betalas även skattepliktig ersättning ut (10,50 kr/mil). Utlägg för resor med
kollektivtrafik ersätts mot uppvisande av kvitto och biljett.
Förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med av arbetsgivare styrkt avdrag eller mot uppvisande av Fskattsedel och faktura eller likvärdigt underlag som visar timdebitering. Maximal ersättning är 300 kr/timme.
Antagna vid bildandemötet 2022-06-14

Leader Bohuslän
www.leadersodrabohuslan.se

