URnära

2017-08-22
Sida 1 av 7
Bilagor:
Närvaroförteckning
Ekonomisk redovisning
Intresseanmälningar byaplaner
Intresseanmälningar delaktiviteter

Ideell förening

Protokoll öppet LAG-gruppsmöte
Tid: 22 augusti 2017, kl. 17.30 – 19.30
Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå
§1 Mötets öppnande
Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till URnäras
första möte för hösten.
§2

Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering, jäv
Dagordningen godkändes med följande tillägg/ändring:
§8 Delaktiviteter
löpnummer 19 – Musikcafé
löpnummer 20 - Inspirationsdag Hälsa och välbefinnande
löpnummer 21 – Vernissage, trädgårdsträff och julfest
löpnummer 22 – 7-mila rullen
Att §6 Kommunernas medfinansiering 2018-2021 behandlas efter §8 SKUR
Till justerare valdes Bo Sundqvist och protokollet justeras den 30 augusti 2018.
Henric Jakobsson anmälde jäv under §8 Byaplaner – Högås.
Alf Söderlund anmälde jäv under §9 delaktiviteter - Inspirationsdag Hälsa och välbefinnande.

§3

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Uppföljning avseende inköp av surfplattor har ej
genomförts då det i dagsläget inte är klart hur URnäras verksamhet kommer att vara under
kommande verksamhetsår. Verksamhetskontoret föreslår att URnära avvaktar utredning av
inköp av surfplattor tills kommande verksamhetsår.
URnära finns numera på Facebook.

LAG-gruppen noterade informationen och beslöt att hänskjuta frågan om surfplattor till kommande
verksamhetsår.
§4

Ekonomi
Verksamhetskontoret redogör för URnära ideell förenings ekonomi. Redovisningen i sin
helhet finns att läsa i AU:s protokoll.

LAG-gruppen noterande information och beslöt att lägga denna till handlingarna.
§5

Inför strategiskrivning för EU programperiod 2021 – 2027
AU har behandlat ett förslag om strategiskrivning inför programperioden 2021-2027. Inför
programperioden 2021-2027 föreslår URnära att Umeåregionen samlat bör vara den instans
som skriver kommande strategi avseende CLLD/Leader verksamhet i regionen.
Strategiarbetet kan påbörjas tidigast 2018, då det ännu inte finns ramar för vad en strategi
ska innehålla. URnäras roll i detta önskas att vara en remissinstans som kan bistå med
sakkunskap samt aktuell information.
Förslag är att skicka en skrivelse till samtliga ingående kommuner samt en kännedomskopia
till Umeåregionens kansli.
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AU beslöt att föreslå till LAG-gruppen att besluta om en förfrågan till Umeåregionens
kommuner att de ansvara för att skriva fram kommande strategi inför programperioden
2021-2027 avseende landsbygdsutveckling inom CLLD/Leader.
LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att upprätta en skrivelse med förfrågan om
att kommunerna ansvarar för materialinsamling samt skriver kommande strategi för ansökan för
nästa EU programperiod.
Skrivelsen ska presenteras vid LAG-grupps mötet i november 2017.
§6

Kommunernas medfinansiering 2018 – 2021
Enar Jonsson redogör för förslag att skicka förfrågan om medfinansiering till kommunerna.
Denna förfrågan ska omfatta ett inriktningsbeslut om att medfinansiera URnäras verksamhet
till 2021 på samma nivå som i dagsläget dvs drygt 700 000 kr/år fördelat på 6 kommuner.
”Utdrag ur protokoll LAG-grupps möte 170503
§9 Vägledande diskussioner
Frågan har diskuterats vid sektorsvisa överläggningar och i plenum. Behandlas i samband
med §7.
URnäras framtid
Deltagarna vid LAG-gruppsmötet är eniga om vikten av att försöka hålla i gång aktiviteter på
landsbygden tills nästkommande programperiod. Dels för att undvika att utvecklingen på
Umeåregionens landsbygd avstannar, men även för att upprätthålla de kontaktnät som finns
i dagsläget. Det föreligger en stor risk att det blir en lång startsträcka inför kommande
programperiod om föreningen avslutas. LAG-gruppens rekommendation är att föreningen
URnära således är aktiva till kommande programperiod.
LAG-gruppens förslag är att föreningsstämman beslutar att URnäras verksamhet fortsätter
under programperioden 2014-2020.”
Arbetsutskottet har för en diskussion kring hur en medfinansieringsförfrågan kan se ut och
hur långt denna ska sträcka sig.
URnära har i dagsläget inget fortsättningsbeslut på projektet SKUR för verksamhetsår 2018,
utan förväntan är att detta beslut ska fattas av Länsstyrelsen i Västerbotten under senhösten
2017.
Det är inte heller klarlagt vilken myndighet som efter 2018 kommer att hantera de regional
tillväxtmedelen då en Regionkommun ska bildas.
URnära har sökt medfinansiering från Region Västerbotten avseende projektet SKUR
(verksamhetsår 2018) men har ännu inte fått ett beslut.
AU beslöt att föreslå till LAG-gruppen att besluta om att skicka en medfinansieringsförfrågan
till ingående kommuner avseende verksamhetsår 2018.
Medfinansieringen ska motsvara kravet på offentlig medfinansiering för projektet SKUR.
Medfinansieringsförfrågan ska skickas till kommunerna efter beslut från Region Västerbotten
fattats.
Frågan diskuterades vid sektorsvisa överläggningar och i plenum uttalades en tveksamhet
för att begära ett inriktningsbeslut avseende medfinansiering åren 2018-2021. Detta innebär
att URnära i ställe ska äska medel årsvis som dagsläget.
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LAG-gruppen beslöt att skicka en medfinansieringsförfrågan till ingående kommuner avseende
verksamhetsår 2018.
Medfinansieringen ska motsvara kravet på offentlig medfinansiering för projektet SKUR.
Medfinansieringsförfrågan ska skickas till kommunerna efter beslut från Region Västerbotten
fattats.
Enar Jonsson reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Till förmån för förslaget
att hos kommunerna inom Umeåregionen begära ett inriktningsbeslut i ekonomisk nivå som
nuvarande, d.v.s. ca. 700 000: - kronor. Inriktningsbeslutet avser tiden 2018–2021.
Inriktningsbeslutet utgör en grund och en trygghet för URnäras verksamhet, medel äskas
årsvis som tidigare.
Lars Tängdén, Britt-Inger Vängbo samt Per-Ingvar Ohlsson ställer sig bakom Enar Jonssons
reservation.
Enar Jonsson avsäger sig ordförandeskapet i URnära ideell förening med hänvisning till
reservationen. Avsägelsen som ordförande träder i kraft efter avslutat LAG-grupps möte.
§7

Rapporter
LUS
LUS har ett dialogmöte med Jordbruksverket den 20 september. På detta möte kommer
Lovisa Carneland att delta.
Det finns en verksamhetsplan framtagen för verksamhetsår 2017. Fokusområden är:
Samverkan för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden
LUS ska utifrån medlemmarnas behov genom dialog påverka centrala aktörer för att skapa
goda förutsättningar för ett lyckat genomförande av lokalt ledd utveckling i hela landet
genom leadermetoden.
Medlemmar
LUS legitimitet bygger på att så många Leaderområden som möjligt är medlemmar i
föreningen. Målet är att samtliga områden ska vara medlemmar i LUS. För att detta ska ske
måste LUS kunna visa på en tydlig medlemsnytta.
Informationsarbete
Information till LUS medlemmar är en grundläggande funktion för att arbetet ska fungera. En
kommunikationsstrategi kommer att tas fram under våren 2017.
Internationellt samarbete
Genom sitt medlemskap i ELARD kan LUS stärka föreningens medlemmar genom att ha ett
regelbundet informationsutbyte med våra europeiska kollegor. Vi vill vara med och ta ett
ledarskap i ELARD för att visa hur vi i Sverige kan arbeta innovativt med landsbygdsfrågor
och lokalt ledd utveckling genom medskapande processer.
Arbetet inför 2021
LUS ska vara aktiva i arbetet inför kommande strukturfondsperiod. Detta arbete ska ha som
utgångspunkt hur leadermetoden kan ges möjlighet att verka i ett genuint underifrånperspektiv och inte drabbas av en övermäktig byråkrati.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
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§8

SKUR
Medfinansiering Region Västerbotten
URnära har ansökt medel från Region Västerbotten om delfinansiering för projektet SKUR
avseende verksamhetsår 2018 (se bilaga). Detta innebär dock att kommunerna måste
delfinansiera SKUR.
Finansieringen är enligt ansökan fördelad enligt följande:
Länsstyrelsen i Västerbotten: 709 562 kr
Umeåregionens sex kommuner: 248 347 kr
Region Västerbotten: 461 215 kr
Summa: 1 419 124 kr

LAG-gruppen noterar informationen och lade denna till handlingarna.
LAG-gruppsmötet adjungeras för sektorsvisa överläggningar avseende inkomna
intresseanmälningar samt behandling av §6 kommunernas medfinansiering 2018-2021 och
återupptas sedan i plenum för beslut samt fortsatt möte.
Intresseanmälningar - byaplaner
Balfors byaförening har ansökt om att genomföra en byaplan
LAG-gruppen uppdrar till Balfors byaförening att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen
intresseanmälan.
Högås byaförening har ansökt om att genomföra en byaplan. De har även innan besked om
genomförande av planen upprätta en fullständig byaplan.
LAG-gruppen uppdrar till Högås byaförening att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen
intresseanmälan. LAG-gruppen kommer att behandla den färdigställda byaplanen på kommande
LAG-gruppsmöte.
Henric Jakobsson har anmält jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
Vitvattnets utvecklingsgrupp har ansökt om att genomföra en byaplan.
LAG-gruppen uppdrar till vitvattnets byaförening att genomföra en byaplan i enlighet med
inkommen intresseanmälan.
Pengsjö intresseförening har inkommit med en ofullständig intresseanmälan som saknar
kontaktuppgifter. Kontakt är tagen med Åke Sandström för att nå kontaktperson men ingen
återkoppling har ännu skett.
Förslag är att LAG-gruppen bifaller intresseanmälan under förutsättning att denna
kompletteras enligt mall.
LAG-gruppen beslöt att uppdra till Pengsjö intresseförening att genomföra en byaplan om en
formell intresseanmälan inkommer.
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Inkomna byaplaner
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Stöckebygdens utveckling. Byaplanen följer
den fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli
godkänd.
LAG-gruppen beslöt att godkänna Stöckebygdens byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att
verkställa utbetalning.
Intresseanmälningar - Delaktiviteter
Delaktivitet löpnummer 17 – Berättarcafé Folkets Hus i Överklinten
Sedan några år genomföras ett berättarcafé en gång i månaden vid Folkets Hus i
Överklinten. Vad som berättas är brett och besöksantalet varierar mellan 20-40 personer.
Träffarna avslutas med fika, och inga entré kostnader har tagits, utan deltagarna har istället
betalt vad de tycker att fikat är värt.
Från början har ”billigare” föreläsare använts, men ju fler caféer som anordnas, desto dyrare
blir föredragarna. Till denna kostande räcker inte ”kaffepengarna” utan byarådet har skjutit till
medel när det behövts. Det finns ett samarbete med vuxenskolan som står kostnaderna för
hyran för dessa caféer.
För att kunna bibehålla aktiviteten söker vi nu stöd om 20 000 kr för att kunna boka
intressanta föreläsare för hösten/vårens aktiviteter.
Sökt belopp: 20 000 kr
LAG-gruppen uppdrar till Överklintens Folketshus att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan.
Delaktivitet löpnummer 18 – Sikeårännet
I Robertsfors har det sedan slutet på 80-talet inte funnits en enda löptävling .Vi vill med detta
projekt göra en löptävling som förhoppningsvis blir återkommande arrangemang första
helgen i september alternativt sista helgen i augusti. Vi vill lägga tävlingen längs med
natursköna Rickleån och på så sätt binda ihop stigarna flottarstigen och fiskestigen som går
där. Tävlingen ska vara 1 mil med tidtagning. Den ska dock ha fokus på att få med så
många deltagare som möjligt. Målgången vill vi ha i centrala Robertsfors. Själva loppet är vi
idag inte helt säker på sträckan men vi vill ha 1 mil för dom som vill tävla, 3-5 km för dom
som vill motionera och en kortare barnslinga där småbarna kan njuta av kvällen.
Under kvällen vill vi också köra en galakväll där alla som deltagit får chansen att vara med.
Där kan vi umgås och knyta kontakter samt dela ut priser till de som deltagit samt kanske
någon form av lotteri. Galakväll för alla som deltagit. Målet är att göra en happening så att
folk som kanske i vanliga fall inte motionerar kan göra det för att då komma på kvällen och få
vara med på utlottning av priser. Samtidigt tänker jag att blir det lite folk om det t ex regnar
m.m. så kör man in allmänheten(om det är projekt okej såklart). Kostnaderna där är såklart
hyra av lokal och lottring, priser m.m.
Vi som vill anordna detta är ungdomssektionen i Sikeå SK och förslaget kommer från våra
fantastiskt duktiga ungdomar. Målsättning att få så många som möjligt att delta. Kanske
även någon form av utmaning mellan föreningarna i kommunen som knyter föreningar och
byar närmare varandra.
Målet är att det blir en trevlig aktivitet som kan genomföras årligen och sedan växa.

URnära
Ideell förening
www.urnara.se

Byttgränd 13
907 26 Umeå

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

URnära

2017-08-22
Sida 6 av 7
Bilagor:
Närvaroförteckning
Ekonomisk redovisning
Intresseanmälningar byaplaner
Intresseanmälningar delaktiviteter

Ideell förening

Sökt belopp: 20 000 kr
LAG-gruppen uppdrar till Sikeå SK att genomföra delaktiviteten i enlighet med intresseanmälan.
Delaktivitet löpnummer 19 - Musikcafe
RobRock, som är Robertsfors största musikförening söker ett miniprojekt. Vi skulle vilja
anordna två musikcafe under hösten. Ett musikcafe under v.43/44 då Robertsfors kommun
anordnar Alla tiders kulturvecka i Robertsfors och ett i samband med julfirandet någonstans
kring veckan före eller efter jul eller julhelgerna. Det första blir ett ungdomscafe i 50 tals
anda med musik från 50/60 tal. Det andra kommer bli någon form av "julcafe" med
hemvändartema. Vi tänkte också passa på att göra lite liveinspelningar då också med dom
som spelar och sjunger.
Målsättning att få så många som möjligt att delta.
Målet är att det blir en trevlig aktivitet som kan genomföras årligen.
Sökt belopp: 18 000 kr
LAG-gruppen uppdrar till ROBROCK att genomföra delaktiviteten i enlighet med intresseanmälan.
Delaktivitet löpnummer 20 - Inspirationsdag Hälsa och välbefinnande
Inspirationsdag för barn och vuxna. Föreläsning, prova-på-träning, laga hälsosam mat.
Föreläsning med PT, dietist. Prova-på-träning av gymnastik, löpträning, boxning.
Kostdemonstration = laga hälsosam mat tillsammans.
Huvudmålet är att fler ska tänka på sin hälsa och inspireras till detta utav våra föreläsningar
och aktiviteter. Rödåbygdens IK står som samordnare för dagen i samarbete med föreläsare
och instruktörer. Vi vill gärna att barn och vuxna ska verka tillsammans och att fler ska ta
ledaruppdrag.
Delmål är att hitta vägar för ökat samarbete och kontakter mellan byarna i Rödåbygden,
Tavelsjö, Selet, Tvärålund. Över kommungränser.
Datum för aktiviteten som ska vara en lördag är inte fastställd: Preliminärt septemberoktober 2017
Sökt belopp: 8 800 kr
LAG-gruppen uppdrar till Rödåbygdens IK att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan.
Delaktivitet löpnummer 21 – Vernissage, trädgårdsträff och julfest
Vernissager: Jenny Bellgran ställer under kommunens kulturvecka ut sina tavlor i Sjöstugan
och det bjuds på ”afternoon tea”
Trädgårdsträff: Trädgårdsmästare Daniel Forsberg föreläser på temat ”trädgårdens olika
rum”. Efter föreläsningen diskuteras om och hur en kommande trädgårdsstudiecirkel skulle
kunna utformas och startas upp i byn.
Julfest: Grötafton med dans runt granen, lekar och tävlingar för både gammal och ung.
Sökt belopp: 4 300 kr
LAG-gruppen uppdrar till Djäkneboda Byaförening att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan.
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Redovisade delaktiviteter
Det har i dagsläget inkommit några färdigredovisade delaktiviteter, dessa återfinns i sin
helhet hos verksamhetskontoret.
LAG-gruppen beslöt att redovisning av delaktiviteter ska ske på LAG-gruppsmöten av
verksamhetskontoret.
§9

Service till alla i Umeåregionen
Projekt fortlöper och följer angiven projektplan. Under hösten kommer den första
kartläggning av behov och möjligheteter att genomföras. De första träffarna kommer att ske
tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbottens projekt.

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
§10 På väg med LEADER
På LAG-gruppsmötet den 14 juni 2017 beslöt LAG-gruppen att: Göran Sundqvist samt Alf
Söderlund anmälde sig frivilliga att ställa upp och anordna en resa. LAG-gruppen beslöt att
Göran Sundqvist samt Alf Söderlund ansvara för att vara kontaktpersoner samt i samråd
med ingående leaderområden göra en intresseanmälan. LAG-gruppen uppdrog till
verksamhetskontoret att sköta de initiala kontakterna med ingående parter.
Förfrågan om deltagande har skickats ut till de andra tre leaderområden i Västerbotten och
dessa har meddelat att de i dagsläget ej har möjlighet att genomföra en bussresa.
LAG-gruppen noterade information och konstaterade att det då inte är aktuellt med en
intresseanmälan om att söka medel från Landsbygdsnätverket för en bussresa.
§11 LAG grupp
Följande datum är inbokade för LAG-gruppsmöten under hösten:
Den 4 oktober samt den 28 november.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
§12 Informations – och frågestund
Inga frågor anmälda
§13 Övriga frågor
Inga frågor anmälda
§14 Avslutning
Enar Jonsson tackar för mötet och tackar för tiden som ordförande i URnära.

Enar Jonsson
Ordförande
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