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Öppet LAG-gruppsammanträde
Protokoll LAG-gruppsmöte URnära Ideell förening
KALLELSE LAG-gruppsmöte URnära Ideell förening
Tid: 3 april 2017, kl 17.30-20.00
Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå
§1 Mötets öppnande
Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till URnäras
första LAG-grupps möte efter årsstämman.
§2 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering samt
fråga om jäv.
Dagordningen godkändes efter följande tillägg:
§4 Presentation av URnära ideell förening
LAG-grupp och ersättare
§13 Behandling av beslutade projekt SKUR (Länsstyrelsen)
Intresseanmälan byaplan Stöckebygdens utveckling ekonomiska förening.
Delaktivitet – Agnäs byamän
§22 Övriga frågor – printerlösning (skrivare) offert
Avprickning av deltagare (se bilaga)
Till justerare valdes Olof Karlsson och följande §§ direktjusteras 11 samt 13 rörande avsnittet
Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar (Tillväxtverket) Protokollet justeras den 11
april 2017.
Enar Jonsson anmälde jäv under §13 Behandling av beslutade projekt SKUR (Länsstyrelsen)
-Inkomna intresseanmälningar – Delaktiviteter
§3 Presentation av närvarande vid mötet
Då det finns nya LAG-grupps ledamöter så genomfördes en kort presentation av samtliga
närvarande på mötet (inkl. medlemmar).
§4 Presentation av URnära ideell förening
Vad är föreningen URnära
Den 25 augusti 2015 så bildades URnära ideell förening och tog därmed över stafettpinnen
från Leader URnära. Leader URnära var verksam under åren 2008-2015 och omsatte ca 40
miljoner i total budget. Totalt beslutades om över 200 projekt varva 107 beviljade och
slutförda.
Leader URnära ansökte om att få bli ett LLU-område (lokalt ledd utvecklingsområde) under
programperioden 2014-2020. I april 2015 meddelande det svenska Jordbruksverket att Leader
URnäras strategi är godkänd men att den inte prioriterades (URnära är ett av fem områden
som bortprioriterats). URnära är ett godkänt leaderområde och arbetar med leadermetoden.
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URnäras LAG-grupp har jämn representation från offentlig-, privat- och ideell sektor och beslut
om verksamheten, projektansökningar m.m görs av LAG-gruppen.
URnära (Lovisa Carneland) är leaderrepresentant i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för
integration.
URnära (Lovisa Carneland) är vice ordförande i förening LUS (lokal utveckling Sverige) som
är en förening som samlar leaderområden och arbetar för en positiv landsbygdsutveckling.
Vad är projekt/projektanställningar/var söker vi projektmedel
I dagsläget har URnära två projekt beviljade och igång. Dessa är ”SKUR” (Samverkan och
Kompetensutveckling i UmeåRegionen) samt ”Service till alla i Umeåregionen”.
URnära söker projektmedel från olika fonder och program. Fokus är på projekt där vi i största
mån kan få ut medel på landsbygden för att stimulera fortsatt landsbygdsutveckling.
I vissa projekt kan det bli aktuellt att rekrytera en projektledare. Denna kan vara anställd eller
inhyrd som konsult. Vid anställning är det LAG-gruppen som har arbetsgivaransvaret på
samma sätt som LAG-gruppen har ett arbetsgivaransvar för verksamhetsledaren.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
Jäv
Då URnäras LAG-grupp fattar beslut om projekt m.m föreligger risk för att jävssituationer.
Verksamhetskontoret föredrar URnäras tidigare antagna jävsrutiner. I rutiner, som utdelades
till LAG-gruppens medlemmar, framgår det hur URnära ska hantera jäv och det framgår även
vilka olika sorters jäv som finns.
LAG-gruppen noterade informationen om jäv och rutinen ska följas på samtliga LAG-grupp och AUmöten som URnära genomför.
Verksamhetsplan – antagande
Det har upprättats en verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017. Denna har funnits tillgänglig
på URnäras webb.
LAG-gruppen beslöt att anta upprättad verksamhetsplan.
Kommunikationsplan
URnära har tidigare antagit en informations- och kommunikationsstrategi.
Verksamhetskontoret föredrar tidigare antagen kommunikationsplan. Det är viktigt att
poängtera att alla har rätt att yttra sig i frågor rörande URnära, men att man i största möjliga
mån följer strategin.
LAG-gruppen noterade informationen och uppdrog till verksamhetkontoret att korrigera tidigare
antagen informations- och kommunikationsstrategi då förenings ändamål har förändrats efter
stadgeändring genomförd på föreningsstämman.
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Arbetsprotokoll
LAG-gruppen har tidigare tagit ett beslut om att arbetsprotokoll ska skickas ut i samband med
kallelsen.
LAG-gruppen beslöt att fortsätta med detta arbetssätt.
Medfinansiering
URnäras verksamhet är beroende av medfinansiering av kommuner eller andra offentliga
verksamheter för att kunna bedriva verksamhet. Umeåregionens kommuner har alla tagit
beslut om medfinansiering, samtliga kommuner utom Vindelns har bifallit medfinansiering
under verksamhets år 2017.
LAG-gruppen noterade information och lade denna till handlingarna.
LAG-grupp och ersättare
I URnära finns det 15 ordinarie LAG-gruppsledamöter och 5 ersättare. Offentligsektor har eller
kommer att utse fullmakt till personlig ersättare. Kallelse till LAG-grupp sänds ut senast en
vecka före ordinarie möte. Det är då viktigt att både ersättare och ordinarie anmäler om de
kan delta eller ej. Samtliga ledamöter och ersättare har rätt till arvode vid närvaro på LAGgruppsmöte.
Offentlig sektor har fullmakt till sina ersättare.
Ersättare ska gå in enligt rullande ordning i alfabetisk ordning.
LAG-gruppen beslöt att samtliga som ingår i LAG-gruppen (inkl. offentligsektors ersättare via
fullmakt) ska få kallelser m.m angående LAG-gruppsmöte.
LAG-gruppen beslöt att ersättare ska inträda enligt rullande ordning i alfabetisk ordning sorterat på
kommunnamn.
§5 Rapporter
LUS
LUS har varit remissinstans för den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande
och har lämnat in ett remissvar.
LUS har sitt årsmöte den 15 maj i samband med den nationella leaderkonferensen.
Femgruppen
Femgruppen fortsätter sitt arbete med att försöka hitta möjligheter till att hela landet ska kunna
arbeta med utvecklingsarbete i ett genuint underifrånperspektiv.
Femgruppen har även lämnat in ett gemensamt remissvar på den parlamentariska
landsbygdskommittén slutbetänkande.
Det har inkommit ett svar från Näringsdepartementet angående Landshövdingarnas skrivelse
avseende möjligheterna att genomföra en programändring i Landsbygdsprogrammet och
därigenom möjliggöra för de område som i dagsläget står utanför landsbygdsutvecklingsmedel
rörande LLU.
Det har inte kommit några formella reaktioner från Landshövdingarna rörande svaret från
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Näringsdepartementet (S-E Bucht) rörande möjligheterna att genomföra en omfördelning av
medel och inkludera åtgärd 16:7.
Integrationsgruppen
Integrationsgruppens arbetsplan har godkänts av styrgruppen, vilket innebär att
arbetsgruppen kan fortsätta sitt arbete i ytterligare två år.
Remissvar, Landsbygdskommitténs betänkande
URnära var en av drygt 400 remissinstanser. URnäras LAG-grupp beslöt att dåvarande AU
skulle utgöra remissgrupp. URnära har lämnat in ett remissvar med utgångspunkt i URnäras
strategi. URnära lämnande in synpunkter på 15 av de totalt 75 förslag som kommittén lämnat.
Remissvaret finns på URnäras webb.
Projektmöte – projekt Effekt
Lovisa Carneland har deltagit i projekt Effekts möte om vandringsleder i regionen. Företrädare
från olika organisationer och företag fanns representerade.
Vandringsleder är en ”gren” som växer snabbt intresse - inte minst från utländska turister. Det
finns i dag flera aktörer och en av tankarna är att hitta en gemensam logotyp eller liknande
och att undvika att ”uppfinna” hjulet flera gånger. Mötet upplevdes som ett bra ”avstamp” för
fortsatt samarbete kring leder och företagsutveckling.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
§6 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
§7 Ekonomi
I samband med bildandet av URnära ideell förening fattade ingående kommuner beslut om att
kvarvarande överskott från Leader URnära skulle överföras till URnära ideell förening som en
grundfinansiering för föreningen samt som medfinansiering för kommande projekt. Leader
URnära hade vid avslut medel både från föreningen och innestående överskott från kommunal
medfinansiering. För att tydliggöra vilka medel som tillhör föreningen URnära och vilka som är
offentlig medfinansiering föreslås LAG-gruppen att ta ett beslut om att de medel som överförts
från kommunerna motsvarar den medfinansieringsnyckel som använts vid inbetalande av
medel dvs totalt 1 471 617 kr fördelat på samtliga 6 kommuner. Resterande överskott föreslås
tillfalla URnära ideell förening för finansiering av verksamhet. Förtroendevald revisor Rolf
Eriksson har tillfrågats om detta och ställer sig positiv till föreslagen hantering av medel.
LAG-gruppen beslöt att 1 471 617 kr avser offentlig medfinansiering och resterande överskott
tillfaller URnära ideell förening.
LAG-gruppen uppdrar till verksamhetskontoret att snarast upprätta ett konto för föreningsmedel.
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§8 Behandling av Vindelns kommun med anledning av beslut om att avstå
medfinansiering
Vindelns kommun har valt att avstå att medfinansiera projektet ”SKUR” för kommande
verksamhetsår (2017) vilket innebär att URnära inte kommer att vara verksamma i Vindelns
kommun avseende delaktiviteter. Då det överförts ett överskott från föregående år så ges
Vindelns kommuns invånare möjlighet att delta i byaplaner till dess att budget är förbrukad.
Vindeln kommun ingår i dagsläget i projektet ”Service till alla i Umeåregionen” då detta projekt
medfinansieras av överskjutande medel. Vindelns kommun har i dagsläget inte ordinarie
företrädare i LAG-gruppen, men ska adjungeras vid beslut rörande de gemensamma
projektaktiviteterna.
Vindeln har meddelat att de kan tänka sig vara delaktiga i kommande projektansökningar. Om
detta blir aktuellt så bör en administrativ avgift tas ut av Vindelns kommun för framtagande av
sökt projekt.
LAG-gruppen beslöt att i enlighet med URnäras stadgar bedriva kommande aktiviteter som
finansierares av de ingående kommunerna (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå och
Vännäs) enbart ska utföras i dessa kommuner. Det innebär att URnära inte kommer att genomföra
aktiviteter i Vindelns kommun, med undantag för byaplaner samt projektet ”service till alla i
Umeåregionen” där Vindelns kommun är medfinansiärer.
LAG-gruppen bedömer att en administrativ avgift ska tas ut av Vindeln om de ska vara med i
kommande projekt. Dock hänskjuts denna fråga till dess det blir aktuellt.
§9 Medfinansieringsintyg från kommunerna/ äskande om utbetalning av medel från
Kommunerna
URnära saknar medfinansieringsintyg från vissa av kommunerna (i dagsläget Robertsfors och
Vännäs). AU har föreslagit att begäran om medfinansieringsintyg ska ske i samband med
äskande om medel för verksamhetsår 2017 avseende projektet ”SKUR”. Äskande av
medfinansiering har ännu inte skickats ut till ingående kommuner, då AU bedömt att avvakta
tills ny LAG-grupp valts på föreningsstämman. URnära rekvirerar på upplupna kostnader vilket
innebär att det måste finnas ett kapital tillgängligt för att projekt ska kunna bedrivas.
LAG-gruppen beslöt att medfinansieringsintyg ska inhämtas i samband med förfrågan av
utbetalning av beslutad medfinansiering från ingående kommuner efterfrågas.
LAG-gruppen uppdrar till verksamhetskontoret att sända ut ett brev till samtliga ingående
kommuner med förfrågan om utbetalning i enlighet med beslut.
§10 Avstämningsträff Umeå kommun
Enar Jonsson, Christer Lindvall och Lovisa Carneland har genomfört en uppföljningavstämningsträff med Emmy Sundin och Annika Myrén, Umeå kommun avseende projektet
”SKUR”. Uppföljning/avstämning var ett beslutskrav från Umeå kommun. Mötet syftade till att
ge en nulägesbild av projektet samt se vilka beröringspunkter som finns mellan kommunen
och URnära. URnäras deltagare upplevde att det var ett positivt och framtidsinriktat möte.
URnära har tidigare tagit ett beslut kring att uppföljningsträffar ska erbjudas till samtliga
kommuner.
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LAG-gruppen beslöt att URnära sänder ut en förfrågan om möjlighet att träffa representanter från
URnära för att göra en uppföljning. Respektive kommun får då själva avgöra om de vill ha ett möte
med URnära eller om de nöjer sig med skriftlig information.
LAG-gruppen uppdrar till verksamhetskontoret att sända ut ett brev till ingående kommuner med
förfrågan om uppföljningsmöte.
§11 Tillsättande av arbetsutskott (AU)
LAG-gruppen har enligt stadgarna rätt att utse ett arbetsutskott (AU). Stadgarna föreskriver
inte vad som ska delegeras till AU utan det är upp till LAG-gruppen att fatta beslut om vilka
beslut som delegeras om LAG-gruppen väljer att inrätta ett AU. Föredelning av ledamöter
framgår inte heller av stadgarna utan även detta är upp till LAG-gruppen att besluta om.
LAG-gruppen beslöt att upprätta ett arbetsutskott.
Delegering
Arbetsutskottet har rätt till delegering på vissa frågor. Tidigare har URnära tillämpat att AU
har delegering på personal samt ekonomi.
LAG-gruppen beslöt att delegera personal och ekonomifrågor till AU, men ger även AU rätt att
under våren och sommaren 2017 ta beslut i frågor som inte kan avvakta tills kommande LAGgruppsmöte.
Antal ledamöter
URnära har tidigare haft tre ledamöter samt ordförande i AU. Samtliga sektorer ska vara
representerade.
LAG-gruppen beslut att AU ska bestå av tre ledamöter samt ordförande samt att samtliga sektorer
ska vara representerade.
Val av ledamöter
LAG-gruppen har enligt stadgarna rätten att utse representanter till AU.
LAG-gruppen beslöt att AU ska konstituera sig enligt följande:
Enar Jonsson – ordförande URnära, ideell sektor,
Maria Bahlenberg – vice ordförande, offentlig sektor,
Bo Sundqvist – ledamot LAG, privat sektor,
Henric Jakobsson – ledamot LAG, ideell sektor.
Denna paragraf har direktjusterats.
§12 Samtal och överläggningar med Region Västerbotten
Christer Lindvall och Maria Bahlenberg har fått i uppdrag att föra ett samtal om Region
Västerbottens möjligheter att medfinansiera URnäras verksamhet under resterande
programperiod.
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En förfrågan om möte har skickats till Regionråd Erik Bergkvist, men denna förfrågan har
ännu ej besvarats. Det har dock varit en mailkorrespondens med Jonas Lundström om det
aktuella läget och vilka möjligheter Region Västerbotten har att medfinansiera URnära.
Diskussionen slutade i att Katarina Mohlin är den person som ska föra dessa frågor
LAG-gruppen beslöt att Christer Lindvall och Maria Bahlenberg ska fortsätta dialogen med Region
Västerbotten om möjlig medfinansiering.
§13 Behandling av beslutade projekt SKUR (Länsstyrelsen)
Riktlinjer för delaktiviteter – ramen och budgetändring.
För att förtydliga vad det går att söka delaktiviteter för så bör LAG-gruppen besluta om vad
som inryms i delaktiviteterna. Verksamhetskontoret har efterfrågat Länsstyrelsen riktlinjer för
vad som inryms i delaktiviteterna och har inte fått besked om detta ännu.
LAG-gruppen föreslås även att ansökan om en budgetändring till Länsstyrelsen där
investeringar inryms.
LAG-gruppen beslöt att avvakta ytterligare riktlinjer avseende delaktiviteter till dess att besked från
länsstyrelsen inkommit.
LAG-gruppen beslöt att genomföra budgetändring för att inrymma investeringar i projektet. LAGgruppen uppdrar till verksamhetskontoret att ansöka om budgetändring.
LAG-grupps mötet adjungeras för sektorsvisa överläggningar avseende inkomna
intresseanmälningar och återupptas sedan i plenum för beslut samt fortsatt möte.
Intresseanmälningar byaplaner
Överklintens byaråd
Överklintens byaråd har inkommit med en intresseanmälan att upprätta en byaplan.
LAG-gruppen uppdrar till Överklintens Byaråd att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen
intresseanmälan.
Stöckebygdens utveckling ekonomisk förening.
LAG-gruppen uppdrar till Stöckebygdens utveckling ekonomisk förening att genomföra en byaplan i
enlighet med inkommen intresseanmälan.
Inkomna intresseanmälningar – Delaktiviteter
Sävarådalen
Det har från Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismarks Byaområden inkommit en
intresseanmälan avseende delaktivitet. Delaktiviteten syftar till att stärka och öka det lokala
näringslivet genom att öka närturismen för besöksmål, sevärdheter och upplevelser. Sökt
belopp är: 18 000 kr.
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LAG-gruppen uppdrar till Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismarks Byaområden att
genomföra delaktiviteten i enlighet med inkommen intresseanmälan under förutsättning att
Länsstyrelsen godkänner delaktivitetsinriktningen.
Enar Jonsson har anmält Jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
Byatrivsel – Agnäs byamän
Målet är att få uppvisa Agnäs ”byahus” för omgåvande byar. För att göra detta så ska två
musikcaféer genomföras.
LAG-gruppen uppdrar till Agnäs byamän att genomföra delaktiviteten i enlighet med inkommen
intresseanmälan under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner delaktivitetsinriktningen.
Inkommen byaplan – Gräsmyr
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Gräsmyrsbyamän. Byaplanen följer den
fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.
LAG-gruppen beslöt att godkänna inkommen byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att
verkställa utbetalning.
Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar (Tillväxtverket)
LAG-gruppens projekt ”Service till alla i Umeåregionen” är uppstartat och Lovisa Carneland
redogjorde för direktupphandlingen i detalj. Projektledare (konsult) är Christina Lidström. LAGgruppen ansvarar för projektet och bör fatta beslut om hur projektuppföljning ska ske. Dock
har Christina Lidström meddelat att det inte är säkert att hon kan ta sig an detta uppdrag pga
privata skäl.
LAG-gruppen beslöt att godkänna upphandlingsförfarandet då denna följer URnäras
upphandlingsregler.
LAG-gruppen noterar att Christina Lidström eventuellt inte kan ta sig an uppdraget. LAG-gruppen
ger Enar Jonsson delegation att avbryta avtalet med Christina Lidström omgående om detta blir
aktuellt.
Denna paragraf har direktjusterats.
§14 Redovisning av projektansökningar
Gemensamt led-projekt – Jordbruksverket
Handläggning avseende projektansökan har ännu inte påbörjats hos Jordsburkverket. URnära
har ansökt om medfinansiering från Region Västerbotten.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
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Interregprojekt Finland
Det påbörjade interreg projektet via Botnia-Atlantica har inte fullföljts till den föregående
utlysningsperioden, då URnäras AU bedömde att det på grund av tidsbrist inte skulle gå att
fullfölja ansökan. En ansökan ska dock inlämnas till utlysningen som sker i augusti-september.
Det bör upprättas en tidsplan för projektframskrivning.
URnäras projektgrupp som ska verka som ett stöd för verksamhetskontoret i
projektframtagande bör uppdateras då Nina Loughlin inte längre är ledamot i LAG-gruppen.
LAG-gruppen noterade information och uppdrar till Verksamhetskontoret att tillsammans med
ingående parter snarast upprätta en tidsplan för projektframskrivningen.
LAG-gruppen beslöt att URnäras projektgrupp ska uppdateras och följande personer ingår i denna:
Maria Bahlenberg, Henric Jakobsson samt Anna Winther.
Landsbygdsutvecklingsprojekt i regionen
Verksamhetskontoret har noterat att det i dagsläget inte finns en arbetsgrupp eller liknande
avseende landsbygdsutveckling för samtliga kommuner i Umeåregionen. Lovisa Carneland
föreslår att URnära kan undersöka möjligheterna för att genomföra ett projekt där ingående
kommuner kan träffas för att diskutera landsbygdsutveckling och möjligheter. AU noterade
informationen och föreslår att LAG-gruppen behandlar frågan.
LAG-gruppen notera informationen och beslutar att hänskjuta frågan till kommande LAG-grupps
möte.
§15 Facebook och andra interaktiva medier
AU har behandlat frågan om URnära ska bli aktiva på sociala medier som ett steg för att nå fler
personer. AU beslutade att föreslå till LAG-gruppen att ta ett beslut om att URnära ska bli aktiva
på sociala medier som ett steg att nå fler personer.
LAG-gruppen beslöt att URnära ska bli aktiva inom sociala medier.
LAG-gruppen uppdrar till verksamhetskontoret att genomföra detta.
§16 Privat medfinansiering
Frågan om privat medfinansiering har tidigare varit uppe för beslut i LAG-gruppen. Frågan
har då hänskjutits till kommande LAG-grupp.
LAG-gruppen beslöt att hänskjuta frågan till kommande LAG-gruppsmöte
§17 Ullbaggenominering
Landsbygdsnätverket arrangerar Landsbygdsgalan där Ullbaggar delas ut till bästa projekt
eller företag inom 8 olika kategorier.
Nominering till de olika kategorierna kan göras av länsstyrelser, Sametinget, Skogsstyrelsen,
Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och leadergrupperna, inklusive de
oprioriterade leaderområdena. De kan nominera ett förslag per kategori. Andra medlemmar i
Landsbygdsnätverket uppmanas att nominera via dem.
Kategorierna för 2017 är:
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Sysselsättningspris i Gröna näringar
Sysselsättningspris i Blå näringar
Sysselsättningspris i övriga landsbygdsnäringar
Pris i landsbygdsinnovation
Integrationspris
Klimat- och miljöpris
Unga-pris
Pris för internationellt samarbete
LAG-gruppen noterade informationen och beslöt att inte nominera något projekt under detta LAGgruppsmöte. Dock står det fritt för medlemmar att inkomma med förslag till nomineringar till
Ullbagge 2017. Dessa ska i förekommande fall skickas till verksamhetskontoret. Sista
nomineringsdag är den 30 april 2017.
§18 Fråga från Göran Sundqvist
Göran Sundqvist har inkommit med en fråga om möjligheten att nyttja URnäras
verksamhetskontor som ett ”projektnav” för att stödja projektsökande på Umeåregionens
landsbygd. Detta kan bidra till att uppnå en ”kritisk massa” (tillräckligt stora projekt) som är
nödvändigt för att samla ihop de byaprojekt som är likartade för att få till stånd ett större
projekt. URnära skulle i detta läge kunna vara den som skriver projektansökan som stöd för
byaföreningarna. Detta för att bidra till möjligheterna att fortsätta att bedriva
landsbygdsutveckling i Umeåregionen och för att belysa ett underifrånperspektiv. Det är
viktigt att inte tappa bort leadermetoden i URnäras fortsatta arbete med
landsbygdsutveckling.
LAG-gruppen beslöt att hänskjuta frågan till kommande LAG-gruppsmöte
§19 Fastställande av tidpunkt för föreningsstämma 2018
Föreningsstämman har uppdragit till LAG-gruppen att fastställa tidpunkt för föreningsstämma
inför 2018.
LAG-gruppen beslöt att föreningsstämma ska hållas den 21 mars 2018.
§20 LAG:s sammanträdestider fram till föreningsstämman
LAG-gruppen bör besluta om sammanträdestider fram till ordinarie föreningsstämma 2018
LAG-gruppen beslöt följande datum för ordinarie LAG-gruppsmöten under 2017:
3 maj,
14 juni,
22 augusti,
4 oktober,
28 november.
AU sammanträder vid behov.

URnära
Ideell förening
www.urnara.se

Byttgränd 13
907 26 Umeå

Org.nr 802497–6428
info@urnara.se
070-366 81 15

URnära

2017-04-03
Sida 11 av 11
Bilagor:
Närvaroförteckning
Informations- och kommunikationsstrategi
Rutiner jäv
Verksamhetsplan
Remissvar Fem-gruppen
Remissvar URnära
Ekonomisk redovisning
Intresseanmälningar Byaplaner
Intresseanmälningar delaktiviteter
Färdigställd Byaplan

Ideell förening

§21 Informations – och frågestund
Inga frågor anmälda
§22 Övriga frågor
Verksamhetskontoret har fått in en offert på en printerlösning (skrivare) för leasing av Ricoh.
LAG-gruppen beslöt anta offerten för printerlösning och uppdrar till verksamhetskontoret att teckna
avtal.
§23 Avslutning
Enar Jonsson tackar samtliga för ett bra möte och ett aktivt deltagande.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Sekreterare

Olof Karlsson
Justerare
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