Styrelsemöte Leader Lappland 2020, Arvidsjaur 2017-06-07, kl: 10.00-15.00

Beslutande: Lena Sundström (o)
Åsa Baer (p)
Caroline Grefbäck (o)
Anna Karlsson (i)
Anna Ludvigsson (i)
Anders Ottosson (i)
Sören Granberg (p)
Camilla Freedman (o)
Kjell Öjeryd (p)
Stig-Lennart Karlsson (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
Upprop och välkomnande av nya LAG representanter
Ordförande Stig-Lennart Karlsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Närvarande:
Lena Sundström (o)
Åsa Baer (p)
Caroline Grefbäck (o)
Anna Karlsson (i)
Anna Ludvigsson (i)
Anders Ottosson (i)
Sören Granberg (p)
Camilla Freedman (o)
Kjell Öjeryd (p)
Stig-Lennart Karlsson (o)

§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§3
Val av tre justerare att jämte ordförande justera protokollet
Styrelsen beslutar att utse ordförande Stig-Lennart Karlsson (o), Camilla
Freedman (o), Kjell Öjeryd (p) och Anna Ludvigsson (i) till justerare.
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§4
Är LAG beslutsmässig
Konstaterar att vi är beslutsmässiga.

§5
Anmälan av eventuellt jäv
PUA - Camilla Freedman har anmält sig jävig
PIKE – Stig-Lennart Karlsson har anmält sig jävig

§6
Genomgång av föregående protokoll
•
•
•
•

Medlemsavgifter
Rutin ersättare utskickad
Ersättare från Vilhelmina Lillemor Jonsson
Fyllnadsval till valberedningen måste göras – Stig-Lennart
Karlsson rapporterar in ett ”namn” ev. offentlig. En privat fattas.

§7
Genomgång urvalskriterier
Senare version av mallen och som Jordbruksverket godkänt ska nu användas.
Texterna är exakt samma men viktningen är annorlunda. Påverkar inte redan
fattade prioriteringsbeslut, nya mallen har lagts till dessa med en motivering.

§8
Kompletteringar från Fotoarkiv Storuman
Beslut: LAG beslutar att bevilja ansökan utifrån de kompletteringar som
kommit in.
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§9
Prioriteringsbeslut av inkomna ansökningar
•

Gargnäs ”get out”

Beslut: LAG beslutar att begära in följande kompletteringar:
Samverkan med andra FVO i närheten
Finansieringen från stiftelsen vindelälvsfiske
Att dom anger ytterliggare ett delmål i strategin
Prioriteringsbeslut skjuts upp till nästa möte 30/8.

•

Grytsjö Fäbod

Tilldelas 222p och uppfyller urvalskriterierna
Beslut: LAG beslutar att prioritera ansökan för Grytsjö Fäbod.
Beslutsformulering: Grytsjö fäbod är unik i sitt slag i Västerbotten och har
stort skyddsvärde enligt Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Projektet som
Leader Lappland prioriterar kommer att komplettera de antikvariska insatser
som görs ihop med Länsstyrelsen och syftar till att tillgängliggöra området
för olika målgrupper av besökare.

•

Kittelfjäll

Beslut: LAG beslutar att begära in följande komplettering:
Undertecknad samrådshandling med Vilhelmina norra sameby
Prioriteringsbeslut skjuts upp till nästa möte 30/8.

•

Konstleden

Beslut: LAG beslutar att begära in följande komplettering:
Undertecknad samrådshandling med Vilhelmina södra sameby
Prioriteringsbeslut skjuts upp till nästa möte 30/8.

•

PUA -Professionella unga artister

Camilla Freedman har anmält jäv och deltar inte i diskussion och beslut.
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Tilldelas 325p och uppfyller urvalskriterierna
Beslut: LAG beslutar att prioritera ansökan för PUA
Beslutsformulering: PUA är en förstudie för att ta fram intresse samt
innehåll för ett eventuellt kommande projekt som kan genomföras i alla
kommuner inom Lappland 2020 område som vill vara med. Målgruppen är
dels de unga artister som vill skapa försörjning på sitt utövande och dels
arrangörsleden i områden så att dessa får upp ögonen för de lokala
förmågorna.

•

Pike-gäddfiskefestival

Stig-Lennart Karlsson har anmält jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
Tilldelas 307p och uppfyller urvalskriterierna
Beslut: LAG beslutar att prioritera ansökan för Pike-gäddfiskefestival
Beslutsformulering: Pike innehåller 4 parallella aktiviteter som alla syftar
till att skapa flera produkter och tjänster inom sportfisketurismen med
inriktning på gäddfisket. Projektet kommer att genomföras under 3 år i 3
kommuner även övriga kommuner inom Lappland 2020s område kan
komma att omfattas av de visningsresor och workshops/seminarier som ska
genomföras. Fisketurism med inriktning på gäddfiske har en väldigt stor
potential att utveckla i området och är idag väldigt stort runt om i Europa.

§ 10
Rapport från Landsbygdsnätverket Sollefteå
Information om träffen i Sollefteå, som Anders Persson och Kjell Öjeryd deltog
på. Stort fokus på diskussioner om Lags arbetssätt, roll och mandat.

§ 11
Årsrapport till Jordbruksverket
Information från kansli om årsrapporten till Jordbruksverket. Uppskjuten till
dess att årsredovisningen är undertecknad.
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§ 12
Utökning av tjänst för ekonom
Beslut: Lag är för utökning av tjänst för ekonom. Kansliet ska till kommande
möte räkna fram en ny driftbudget som kan täcka dessa kostnader

§ 13
Budgetuppföljning
Information från kansli.

§ 14
BLIS
Information från kansli.

§ 15
Medlemsavgift privat eller organisation
LAG´s ledamöter eller den organisation som de representerar kan bli
medlemmar i föreningen. Varje ledamot väljer själv hur man vill göra.

§ 16
Rutin för justering av protokoll
Beslut: Lag beslutar att kansli sköter alla utskick och att möjligheterna till
digital signering ska undersökas.

§ 17
Föreningsförsäkring
Beslu: LAG beslutar att godkänna offert från Länsförsäkringar gällande
ansvars- och rättsskydd.

7
§ 18
Utbildningsplan för LAG
Anders går igenom rutiner med nya medlemmar. Utbildning i Acano vid nästa
Lag möte 30/8.

§ 19
Projekt på väg in
Anders informerar om kommande projekt.

§ 20
Övriga beslutspunkter

§ 21
Övriga frågor
§ 22
Nästa möte
Lag beslutar om att nästa möte sker 30/8 i Arjeplog, kl. 10.00-16.00.
Lag beslutar även att inspirationsdag ska ske i Lycksele 5/12 inklusive Lag möte
6/12 med start kl. 10.00. (Lunch till lunch).

