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Närvaroförteckning
Jämförelse medfinansiering Leader URnära/URnära
Skrivelse region Västerbotten
Verksamhetsplan ”LUS”
Stadgar LUS

Öppet sammanträde.
Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Ideell förening
Tid: kl. 16.30 – 19.00
Plats: Forslundagymnasiet Umeå

§1 Mötets öppnande
Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§2 Godkännande av dagordning, val av justerare samt fråga om jäv
Dagordningen godkändes.
§§ 9,12 och 14 direktjusteras.
Till justerare valdes Maria Bahlenberg, protokollet justeras den 30 mars.
Ingen anmälan om jäv.
§3 Gröna navet – information Annika Svensson
Punkten utgår då Annika Svensson meddelat frånvaro.
LAG-gruppen beslöt att bjuda in Annika Svensson, Gröna navet till nästkommande LAGgruppsmöte.
§4 Rapporter
Bonde till Bonde – ansökan till AMIF (Asyl- migration och integrationsfonden)
Lovisa Carneland meddelar att ansökan ”Bonde till bonde” är inlämnad till Migrationsverket för
handläggning. Beräknad handläggningstid är ca 90 dagar, vilket innebär ett beslut tidigast i maj.
Ansökan i sin helhet finns tillgänglig på LAG-gruppens interna sida.
LAG-gruppen noterade informationen och lägger denna till handlingarna.
§5 Informations – och frågestund
Inga anmälda frågor från medlemmar.
§6 Medfinansiering från kommunerna
Enar Jonsson redogjorde kortfattat för det aktuella läget angående medfinansieringsfrågan. Det
är bara en av sex kommuner som fattat beslut om att medfinansiering URnäras verksamhet.
Samtliga kommuner har lämnat in avsiktsförklaringar för att medfinansiera URnäras verksamhet
om URnära hade blivit ett LLU-område.
Medfinansieringsfrågan för URnära ideell förening var upp till diskussion den 2016-03-04 på
regionrådet. En mall för hur finansieringen har sett ut under föregående programperiod och
likheterna med förfrågan för innevarande period diskuterades (se även bilaga)
Då det fortfarande råder oklarheter kring medfinansieringsfrågan så förslås de offentliga
företrädarna i URnäras LAG-grupp träffas för att diskutera denna fråga.
LAG-gruppen uppdrar åt de offentliga företrädarna att träffas 2016-04-06 för att gå igenom
medfinansieringsfrågan tillsammans. Inför mötet bör politiken i respektive kommun ges möjlighet
att meddela hur de ser på medfinansieringen.
Lovisa Carneland meddelar att om det inte går att säkra medfiannsiering för kommande år så
föreslås det att verksamhetskontoret avvecklas och att enbart föreningen kvarstår.

URnära
Ideell förening
www.urnara.se

Vegagatan 12
911 31 Vännäs

Org.nr 802497-6428
info@urnara.se
0935-141 03

URnära
Ideell förening
Sid 2(4)

2016-03-16
Bilaga:
Närvaroförteckning
Jämförelse medfinansiering Leader URnära/URnära
Skrivelse region Västerbotten
Verksamhetsplan ”LUS”
Stadgar LUS

§7 Medfinansiering från Region Västerbotten
Ena Jonsson redogör att önskan från URnära är att få medfinansiering från Regions Västerbotten
på samma sätt som den vi har fått från Länsstyrelsen.
Förslaget är att LAG-gruppen ska driva denna fråga.
LAG-gruppen beslöt att uppdra till Christer Lindvall och Madelaine Jakobsson att ta kontakt med
Region Västerbotten för att undersöka möjligheten till medfinansiering.
Det har även inkommit en skrivelse (se bilaga) från Region Västerbotten där det framkommer att
de varit i kontakt med Landsbygdsministern S-E Bucht och han har meddelat att Jordbruksverket
inlett samtal med de 5 oprioriterade områdena (5-gruppen). Regionen Västerbotten ställer sig
positiva att ta URnära kontaktar dem om vi vill ha deras medverkan i vårt arbete.
§8 Ekonomi
Lovisa Carneland berättar att upphandling av redovisningstjänst pågår och att anbuds öppning är
planerad till den 30/3.
Fullständig ekonomiskredovisning kommer att genomföras på nästkommande LAG-grupp.
§9 Medlemskap ”LUS” (Lokal utveckling Sverige) 2016
Lovisa Carneland redogjorde kortfattat för vad förening ”LUS” är. URnära har varit medlemmar
under 2015.
LAG-gruppen beslöt att fortsätta vara medlemmar i föreningen LUS.
Denna paragraf har direktjusterats.
§10 Projektutveckling stöd från verksamhetskontoret
Det tidigare Leader URnära projektet ”stora stenen” har varit i kontakt med verksamhetskontoret
för att se om det finns en möjligheten att använda sig av verksamhetskontoret som ett bollplank
rörande projektansökningar.
Utifrån detta så förslås att verksamhetskontoret kan fungera som ett bollplank för projektidéer.
Verksamheten ska inte konkurrera med den verksamhet som kommunerna bedriver och hjälpen
ska i första hand rikta sig till tidigare projektägare/projektsökare som varit aktuella i föregående
projektperiod.
LAG-gruppen beslöt att verksamhetskontoret ska fungera som ett bollplank för projektidéer.
§11 Gemensamt ”led-projekt”
Lovisa Carneland redogjorde för möjligheten att inom URnära kunna söka och bedriva ett
Umeåregionalt led-projekt. Idén härstammar från ”Umeåregionens älvdalar” som drevs av Leader
URnära i förra programperioden.
Det behövs dock en kartläggningsfas och den är inte projektstödsgrundande utan något som
förening själv måste stå kostnaderna för.
LAG-gruppen beslöt att inleda en förstudie som sedan ska leda till en ansökan om ett
genomförande projekt. .
Förstudien för kosta max 50 000 kr att genomföra.
Denna paragraf har direktjusterats.
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§12 SKUR (samordning och kompetensutveckling inom Umeåregionen)
Lovisa Carneland redogjorde för förslag till byaplan samt den aktivitetsplan som upprättas till
projektet SKUR.
LAG-gruppen beslöt att fastställa byaplanen samt aktivitetsplanen för projekt ”SKUR” efter vissa
justeringar.
Denna paragraf har direktjusterats.
§13 Interregprojekt
Enar Jonsson redogjorde för de tankar som finna att driva ett s.k. interreg-projekt tillsammans
med Finland. Projektansökan ska lämnas in i september och en första kontakt är redan tagen.
Förslag på aktiviteter är byautveckling och turism eller mat och livsmedel.
LAG-gruppen uppdrar till Enar Jonsson och verksamhetskontoret att arbeta vidare med interregprojektansökan.
§ 14 Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar (tillväxtverket)
Lovisa Carneland redogjorde för möjligheten att söka ett pilotprojekt via tillväxtverket för att
utveckla lokala servicelösningar på landsbygden.
LAG-gruppen beslöt att ansöka om ett pilotprojekt för utvecklingen av lokala servicelösningar via
tillväxtverket.
LAG-gruppen uppdrar till verksamhetskontoret att tillsammans med ”projektgruppen” bestående av
Nina Loughlin och Maria Bahlenberg skriva ansökan.
Denna paragraf har direktjusterats.
§15 Besök från Finland
Enar Jonsson redogjorde för att byautvecklingsgrupper från Finland är intresserad av att komma
till URnära på studiebesök. Detta sker i såfall helgen den 17-19 juni.
Ytterligare information kommer då vi vet mer om besöket och den tänkta agendan.
LAG-gruppen noterade informationen och lägger denna till handlingarna.
§16 Aktuellt läge i 5-gruppen
Lovisa Carneland redogjorde för den aktuella situationen med den s.k. 5-gruppen. I dagsläget är
situationen oförändrad, men en diskussion har förts kring möjligheterna att hålla en nationell
konferens med kommuner, regioner, länsstyrelser, departement, jordbruksverket, tillväxtverket,
kommunalråd, landshövdingar, ministrar m.fl.
En förfrågan har gått ut till ladnsbygdsnäteverkte för att finansiera konferens.
Det är även av vikt att få en målbild för konferens.
LAG-gruppen ställer sig positiva till en nationell konferens, men den måste bekostas av tredje part.
Ett förslag på en målbild ”landsbygdsutvecklig för alla”
§17 Medlemsansökningar
Två medlemsansökan har inkommit från Roma Wilma och Johan Hedvall.
LAG-gruppen beslöt att uppta Roma Wilma och Johan Hedvall som medlemar i URnära ideell
förening.
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§18 Tillsättning av vakanta LAG-grupps platser
Lovisa Carneland redogjorde för att URnäras LAG-grupp har på årsstämman, fått i uppdrag att
fylla de vakanta platserna som finns i URnäras LAG-grupp. Det är Vindeln och Robertsfors
kommun som saknar representanter från privat sektor.
Alla som är medlemmar har rätt att nominera.
LAG-gruppen uppdrog till verksamhetskontoret att ta kontakt med Robertsfors och Vindelns
kommuns olika företagarföreningar för att be dessa nominera ledamöter till LAG-gruppen.
§19 Övriga frågor
Enar Jonsson redogjorde att den Parlamentarisk kommitté; Ny politik för Sveriges landsbygder
inte kommer att gå ut på remiss. De kommer i stället att hålla dialogmöten runt om i landet under
v. 18 och 22. De kommer att vara i Vindeln den 2 juni och dialogmötet genomförs i samarbete
med Norrlandsförbundet och alla kommuner (organisationer etc.) i närområdet kommer att bjudas
in. Mer information om detta finns på: http://www.sou.gov.se/parlamentariskalandsbygdskommitten/
LAG-gruppen beslöt att Lovisa Carneland ska representera URnära vid detta dialogmöte.
§20 Avslutning
Enar Jonsson tackade deltagarna för ett visat intresse och ett aktivt deltagande.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Verksamhetsledare
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Justerare

URnära
Ideell förening
www.urnara.se

Vegagatan 12
911 31 Vännäs

Org.nr 802497-6428
info@urnara.se
0935-141 03

