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§1 Mötets öppnande
Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till detta
telefonmöte.

§2 Upprop, val av justerare anmälan om jäv
Närvarande: Maria Bahlenberg, Enar Jonsson, Roger Sandström, Nina Loughlin, Christer Lindvall
samt Lovisa Carneland
Ingen anmälan om Jäv
Till justerare valdes Marie Bahlenberg. Protokollet justeras 2016-01-11.
§3 Mötet med Generaldirektören samt ”5-gruppen” i Jönköping
Enar Jonsson och Christer Lindvall har tillsammans med representanter från den så kallade 5gruppen träffat Generaldirektören Leif Denneberg (GD) för Jordbruksverket med stab den 17
december 2015.
Inför mötet med GD:n så hade den s.k 5-gruppen ett förmöte i Jönköping där man diskuterade
igenom den aktuella situationen i den fem geografiska områdena.
Christer Lindvall redogjorde GD:ns bild av hur prioriteringarna av LLU-områden gjorts. Vår strategi
håller samma kvalité som de prioriterade områdena.
GD:n hänvisade till andra fonder är Jordbruksfonden, men där är det inte möjligt att bedriva LLUverksamhet dvs att bevilja projekt som vi gjort under föregående programperiod.
Eventuella outnyttjade medel kommer inte att fördelas på de områden som inte blev prioriterade,
utan kommer att omfördelas till de områden som prioriteras, alltså en motsägelse mot vad som
står i beslutet som URnära fått angående prioriteringen.
Det fördes en diskussion kring en modell som kan ge liknande möjligheter till de oprioriterade
områdena som resten av Sveriges landsbygd fått och en möjlighet att genomföra de godkända
strategierna. För att bearbeta idén ska en arbetsgrupp bildas.
Jordbruksverket tillsätter resurser och personal till gruppen som ska börja arbeta direkt efter
julhelgerna. De oprioriterade leaderområden blir representerade i gruppen.
Sammantaget så finns det som det verkar i dagsläget inga, eller små möjligheter att få stöd av
Jordbruksverket.
Förslaget är att fortsätta dialogen med Jordbruksverket för att hitta lösningar, men även att
fortsätta samverka med 5-gruppen i det fortsatta arbetet.
Interimsstyrelsen tackade Christer Lindvall och Enar Jonsson för deras deltagande och lägger
informationen till handlingarna, med beslut om att fortsätta dialogen med Jordbruksverket, men även
att fortsätta samverkan med 5-gruppen.
§4 Medfinansieringssituationen i Umeåregionen
Merparten av kommunerna i Umeåregionen har fattat ett beslut att avvakta medfinansieringsbeslut
till URnära ideell förening. Bland annat så har motiveringen varit att de vill avvakta en
verksamhetsplanering. Det är dock viktigt att betona att medfinansieringen är en avgörande faktor
för att kunna bedriva en fortsatt landsbygdsutveckling i Umeåregionen.
Interimsstyrelsen beslöt att för att det inte ska uppstå missförstånd kring URnäras verksamhet så ska
informationen i första hand gå via de offentliga företrädarna.
URnära ska en gång per år besöka samtliga kommuner för att informera om verksamheten.
Samtliga kommuner ska få URnäras nyhetsbrev regelbundet.
Lovisa Carneland har påbörjat en förteckning på vilka fonder man kan söka ur och hur kravet på
finansiering ser ut. Förteckningen ska skickas ut till interimsstyrelsen för synpunkter.
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§5 Övriga frågor
Enar Jonsson meddelar att RuR (regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen) fått svar från minister
Sven-Erik Bucht. I brevet framgår det att det inte finns några andra LLU-medel i andra fonder.
Brevet finns publicerat på URnäras hemsida.

§6 Avlutning
Enar Tackar samtliga för ett bra möte och önskar deltagarna God Jul och Gott Slut.
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