Nyhetsbrev nr 5
URnära ideell förening

LAG-GRUPPEN
SAMMANTRÄDER

LAG-gruppen
sammanträder

PROTOKOLL PÅ
WEBBEN

HEMSTÄLLAN OM
GRANSKNING - HUR
GICK DET?

Hemställan om granskning av
Jordbruksverket – hur gick det?
Politiker i Umeåregionen har lämnat in en hemställan om
granskning av Jordbruksverkets handläggning och beslut
beträffande de områden som blivit oprioriterade inom lokal ledd
utveckling Leadermetoden 2014- 2020.
(Om du vill ta del av skrivelsen i sin finns den i sin helhet
här: Hemställan granskning)

LAG-gruppens sammanträder
den 16 mars på Forslunda
gymnasiet. Detta är ett öppet
möte för alla medlemmar och
för partnerskapet. Men om ni
ska delta vill vi att ni senast den
12 mars meddelar det till
lovisa.carneland@urnara.se.
Detta för att vi ska veta hur
många som kommer då vi
serverar en förtäring vid starten
av mötet.
Kallelsen kommer att finnas här
from 7 mars. Om du vill ha
bilagorna till mötet ta kontakt
med verksamhetskontoret.

Det har från regeringskansliet (Näringsdepartementet) kommit ett
svar på hemställan om granskning. Svarat är att hemställan inte
ligger inom ramen för övervakningskommiténs uppgifter vilket
innebär att de inte kommer att se över Jordbruksverkets beslut
kring urvalsprocessen (läs svaret här)
Politikerna i Umeåregionen nöjde sig inte med ett ickesvar, utan
skickade omgående en begäran om granskning till EU-nämnden
(läsa hela begäran här)

Protokoll på webben
Nu finns LAG-gruppens protokoll samt årsstämmoprotokollen på
URnäras webb. Du hittar dom under ”URnära ideell förening”
Om du vill ta del av bilagorna till protokollet så kan du vända dig
till verksamhetskontoret.

Inbjudan till nationell konferens
Välkommen till den nationella konferensen Min bygd – Landsbygdsrörelse, normer och cash i Hudiksvall
den 19-20 mars.
Här samlas de som definierar sig som unga och bor eller vill bo på landsbygder och i mindre orter.

Arrangörer av konferensen är medlemsorganisationerna i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp och
arrangemanget är kostnadsfritt för de under 30 år, övriga – självkostnadspris.
Anmälan görs på http://goo.gl/forms/eyJWfiqLDX sista anmälningsdag är den 9 mars. Anmälan bindande.
Gå med i facebookeventet för att få uppdaterad information löpande:
https://www.facebook.com/events/965239463558955/
Program och mer information hittar du här
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Kontakt

Föreningens ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och att få
Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt och
konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika
förutsättningar och dess regionala identitet. Verksamheten har ett
allmännyttigt ändamål.
Vi verkar i Umeåregionens kommuner. (Bjurholm, Nordmaling,
Robertsfors, Umeå-landsbygd, Vindeln, Vännäs).

E-post lovisa.carneland@urnara.se
Tele: 0935-141 03
Webb: www.urnara.se

