Styrelsemöte Leader Lappland 2020, Dorotea 2017-05-03, kl: 10.00-14.00

Beslutande: Linnea Lindberg (o)
Per Dahlgren (p)
Anna Ludvigsson (i)
Stig-Lennart Karlsson (o)
Kjell Öjeryd (p)
Sören Granberg (p)
Leopold Sjöström (i)
Camilla Freedman (o)

Övriga deltagande:

Anders Persson, VL
Karolin Johannesson, ekonom

Utses att justera: ordf. Stig-Lennart Karlsson (o), Camilla Freedman (o), Kjell Öjeryd (p) och
Anna Ludvigsson (i).

Ordförande:

Justerande:

Justerande:

Justerande:
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§1
Mötets öppnande
Ordförande Stig-Lennart Karlsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2
Upprop
Närvarande:
Linnea Lindberg (o)
Per Dahlgren (p)
Anna Ludvigsson (i)
Stig-Lennart Karlsson (o)
Kjell Öjeryd (p)
Sören Granberg (p)
Leopold Sjöström (i)
Camilla Freedman (o)

§3
Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse ordförande Stig-Lennart Karlsson (o) , Camilla
Freedman (o), Kjell Öjeryd (p) och Anna Ludvigsson (i) till justerare.

§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
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§5
Kontroll av LAG:s beslutsmässighet och jäv
Konstaterar att vi är beslutsmässig och inget jävförfarande föreligger.

§6
Prioriteringsbeslut ”Fotoarkiv Storuman”
Beslut: Slutgiltigt prioriteringsbeslut tas av Lag efter inkomna kompletteringar
vid nästa möte den 7/6.

§7
Prioriteringsbeslut ”samiskt centrum Tärnaby”
Beslut: Lag prioriterar ansökan som får 520p enligt urvalskriterierna.
Beslutsformulering: Lag anser att projektet bidrar till att uppfylla strategin på
ett bra sätt. Projektet ska både arbeta med att stärka den samiska kulturen och att
utveckla ett besöksmål i området vilket ger en långsiktig hållbarhet. LAG ser
även fördelar med att samiskt center har ett väl utvecklat samrbete med andra
aktörer och projekt lokalt, nationellt och internationellt.

§8
Sammanfattning av föreningsstämman
-

Medlemsavgifter – Införa en medlemsavgift om 50kr. Kansli skickar ut
betalningsinformation
Stadgeändring som ska göras:
§4 ändra föreningens säte till: Föreningens säte skall vara inom Leader
Lapplands geografiska område” formuleringen ska kollas med skatteverket.
§8 Under punkter som ska avhandlas lägga till: ”Val av ordförande till
föreningen”
§12 Firmatecknare ändras till: ”Föreningens firma tecknas av ordförande,
vice ordförande samt kan delegeras till verksamhetsledare. Föreningens
firma tecknas var och en för sig.”
Extra föreningsstämma kommer hållas vid nästa styrelsemöte kallelse går ut
ihop med information om medlemsavgift.
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§9
Vem ersätter vilken ordinarie i LAG
Jordbruksverkets krav – Alla sektorer ska vara representerade.
Lag beslutar att man söker ersättare inom den sektor man tillhör. Kansli mailar
ut lista över kontaktuppgifter på alla inom alla sektorer.
Kansliet gör även en rutin för LAG om hur detta ska göras

§ 10
Mötestider för LAG hösten 2017
Lag beslutar om sommaruppehåll under juli till augusti, nästa möte efter juni
blir därför 30/8 med utbildning i Acano. Digitala möten skjuts därför upp till
hösten. Mötestider hösten 2017: 7/6, 4/10, 1/11, 6/12.

§ 11
Utbildning i Leader för nya ledamöter
-Leadermetoden
-Jäv
-Bedömningsmall
-Arvoden/ersättningar
-Rutiner
-Acano
Lag beslutar att kansli ska ta fram ett schema
för detta. Acano tas vid lag-mötet 30/8.

§ 12
Rutiner för beslut som LAG kan delegera
Lag beslutar att anta nedan formulering som läggs till övriga rutiner:
”Leader Lappland 2020 följer Jordbruksverkets rutin 305 och blankett ” Beslut
som LAG kan delegera eller inte delegera” när det gäller delegationsordning för:
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Bifall
Avskrivning
Avvisning
Ändring av projekt som fått stöd
Byte av sökande eller projektägare”

§ 13
Tillbakadragande av ansökan för samverkansprojekt
Lag beslutar att ansökan om samverkansprojektet lärande mellan lag, dras
tillbaka.

§ 14
Föreningsförsäkring
Föreningsförsäkring innehållande Ansvarsförsäkring och rättsfallsförsäkring.
Lag beslutar att ta kansli ska begära in offert utifrån ovan nämnda.

§ 15
Anmälan till Leader-dagar i Sollefteå
Träff för alla Leaderområden i hela Sverige.
Lag beslutar att VL Anders Person och Kjell Öjeryd från Lag, åker för att
representera Leader Lappland 2020.

§ 16
Verksamhetsrapport Kansli
-

Infomöten (ytterligare mobiliseringsplatser skulle behöva göras i Arvidsjaur,
Arjeplog och Vilhelmina)
Partnerskapsmöte Norrbotten
Revision
Översikt av projektförfrågningar, (gemensamt med flera kommuner inom
Leader Lapplands område ta fram en förstudie till konstgräsplan)
Utbildning SJV Luleå + Lyncmöten
Årsrapport SJV
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-

Budgetsamanställning
Föreningen norden

§ 17
Forskningsförfrågningar från Universitet
Info från Anders om;
Umeå universitet/Akademi norr – Integration i småkommuner.
SLU Uppsala: Lantbruk och landsbygdsutveckling, Lappland 2020 som
fallstudie.

§ 18
Diskussion om strategiska LAG-projekt
Information och inspiration från Leopold om tidigare projekt:
-

Sevärt Lappland!
ECI – European Country Inn
HJÖRDIS

Brainstorming om projekt idéer.

§ 19
Övriga beslutspunkter
-

Ersättare till LAG från Vilhelmina saknas ett fyllnadsval ska göras vilket
LAG ansvarar för
1 representant från de privata och 1 representant från de offentliga saknas i
Valberedningen. Ett fyllnadsval ska göras vilket LAG ansvarar för

§ 20
Övriga frågor

§ 21
Nästa möte
Lag beslutar nästa Lag möte till den 7/6 i Arvidsjaur kl. 10.00-15.00

