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Öppet LAG gruppsammanträde.
Protokoll LAG-grupps möte URnära Ideell förening
Tid: 4 oktober kl. 17.15-19.00
Plats: Ersboda slöjd, Gräddvägen Umeå.
§1

Mötets öppnande
Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktar ett särskilt välkommen till medlemmarna
Paavo Lundqvist och Roger Sandström och till Region Västerbottens representant Katarina
Molin.

§2

Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering samt
fråga om jäv
Dagordningen godkändes efter tillägg §6 inkommen intresseanmälan, samt att §7 behandlas
direkt efter §2.
Till justerare valdes Ingrid Rehn, protokollet justeras den 9 november 2016.
Ingen anmälan om jäv.

§3

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

LAG-gruppen noterade informationen och la denna till handlingarna.
För att underlätta förberedelserna för LAG-gruppens ledamöter föreslår Lovisa Carneland att
det med kallelser ska skickas ut ett arbetsprotokoll. Detta är ett arbetsmaterial och ska
fungera som stöd för deltagarna på LAG-gruppsmötet. Det kommer inte att finnas några
förslag till beslut i dessa.
LAG-gruppen beslöt att införa arbetsprotokoll inför nästkommande LAG-gruppsmöte.
§4

Rapporter
LUS
Lovisa Carneland redogjorde för LUS (Lokal Utveckling Sverige) arbete. LUS har mer och
mer blivit en samarbetspart i diskussioner med Jordbruksverket och dess LLU-enhet (lokalt
ledd utveckling). Under november och december månad kommer dialogmöten att hållas
både med Generaldirektör och enhetschef för LLU. Dessa möten syftar till att förenkla och
förbättra bland annat ärendeflödet mellan Leader områdena och Jordbruksverket. Hittills har
ett fåtal ärende med projektstöd beslutats.
Fem-gruppen
Värmlands Bergslag har genomfört en pressträff där de påtalat att de (och resterande fyra
områden) fortfarande inte har medel för att arbeta med LLU. Lovisa Carneland kommer att
skicka ut länkar till dessa artiklar.
5-gruppens fokus har förändrats och kommer rikta in sig på en mer internationell arena. 5gruppen kommer under våren att påbörja ett mobiliseringsarbete mot kommissionen
parallellt med den process som pågår i Sverige angående det s.k. 16:7 förslaget.
Förhoppningen är att få EU-kommisionärer uppmärksamma på det speciella läge som råder
i Sverige, där det finns fem godkända men bortprioriterade områden.
Som ett led i detta har 5-gruppen beslutat att Lars Wellin (Kalmar Öland) ska delta på en
internationell konferens i Estland. Kostnaderna för detta fördelas sedan på 5-gruppens
områden.
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Integrationsgruppen
Lovisa Carneland har deltagit på en planeringsdag med integrationsgruppen i Stockholm
den 27 oktober. Lovisa kommer även vara en av tre representanter vid
landsbygdsnätverkets träff för arbetsgruppen och delnätverk den 15 november i Stockholm.
Vid denna träff så kommer bland annat utvärdering av de respektive gruppernas arbete att
ske.
Skrivelse från Landshövdingarna/redovisning av vidtagna åtgärder
I dagsläget finns ingen ny information om skrivelsen som är insänd till Näringsdepartementet
avseende förslag till programändring.
LAG-gruppen noterade informationen och la den till protokollet.
§5

Kommunernas medfinansiering
Bjurholm och Nordmalings kommuner har bifallit URnäras förfrågan om medfinansiering för
projektet SKUR.
Umeå kommun fattar beslut den 8 november, Vännäs den 14 november och Robertsfors
den 24 november.
Vindelns kommun har avslagit förfrågan om medfinansiering av SKUR och har meddelat
detta via mail. I samma mail har frågeställningar om LAG-grupps ledamöter från Vindelns
kommun rörande mandat; om Vindelns kommuns hantering av eventuellt överskott från de
överskjutande medlen från Leader URnära samt hur kommunen ser på eventuell
medfinansiering av andra framskrivna projekt från URnära.

LAG-gruppen påtalar att de ledamöter som finns i URnäras LAG-grupp väljs av URnäras
föreningsstämma och har sitt mandat från föreningen.
Att Vindelns kommuns medborgare fortsätter vara delaktiga inom projektet ”SKUR” och möjliggörs
att ta fram byaplaner inom budgetram för 2016.
LAG-gruppen noterar att Vindelns kommun överväger att återta medel som beslutats till URnära
ideell förening.
Annan medfinansiering
Lovisa Carneland redogjorde för att det finns en möjlighet att söka sponsring av kommunalt
ägda bolag och att dessa finns i alla ingående kommuner utöver Bjurholms kommun. Denna
sponsring kan ses som offentlig medfinansiering av URnäras verksamhet. Det är en
möjlighet och belastar inte den kommunala budgeten.
Lovisa Carneland redogjorde även för möjligheterna till privatsponsring för att kunna arbeta
med s.k. innovationscheckar på liknande sätt som paraplyprojekten bedrevs under
föregående programperiod.
LAG-gruppen noterade informationen och en fördjupad diskussion kring dessa möjligheter kommer
att ske på LAG-grupps möte i december.
§6

Behandling av beslutade projekt
SKUR (samordning och kompetensutveckling inom Umeåregionen)
Lovisa Carneland redogjorde för att få intresseanmälningar angående byaplaner inkommit.
LAG-gruppen lyfter vikten att få till stånd detta då det är en bra förutsättning för ett aktivt
arbete med landsbygdsutveckling och en möjlighet att påverka de politiska satsningarna
avseende landsbygdsfrågor.
Bjurholm och Umeå kommun har gått ut med information till samtliga byaföreningar och
informerat om möjligheterna med ”SKUR”.
Lovisa Carneland meddelar att hon kan delta vid årsmöten etc. för att informera om URnära
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och om SKUR.
Roger Sandström berättar att LRF har regelbundna möten där URnära kan berätta om
SKUR och om URnäras verksamhet.
LAG-gruppen beslöt att arbetet med byaplaner ska fortsätta även efter årsskiftet.
Att uppdra till Lovisa Carneland att informera om möjligheterna att delta vid årsstämmor, möten etc.
hos ideella föreningar/motsvarande för att informera om URnära och SKUR.
Verksamhetsplanering 2017
Det är dags att göra en ny verksamhetsplan för projektet ”SKUR” avseende verksamhetsår
2017.
LAG-gruppen uppdrar åt verksamhetskontoret att utforma ett förlag till verksamhetsplan för år 2017
till kommande LAG-grupps möte i december. Utgångspunkten i denna ska vara SKUR:s
projektplan samt URnäras strategi.
Inkommen intresseanmälan
Det har inkommit en intresseanmälan från Tegsnäsets byaförening.
LAG-gruppen beslöt att godkänna inlämnad intresseanmälan.
§7

Medfinansiering från Region Västerbotten behandlats efter §2
Katarina Mohlin projekt- och verksamhetsutvecklingschef på Region Västerbotten har
inbjudits till dagens möte för att diskutera möjliga samarbeten mellan URnära och Region
Västerbotten,
Region Västerbotten har ett regionalt utvecklings- och tillväxt ansvar för hela Västerbotten.
En del av deras arbete är att ta fram den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) för
Västerbotten. Region Västerbotten har även ett uppdrag att arbeta med länstransportplanen
samt infrastruktur. De hanterar även länskulturen bland annat Norrlands operan,
länsmuseum, länsteatrar m.m.
Region Västerbotten är medfinansiärer till projekt om dessa passar in i RUS
Region Västerbotten får anslag och medel fördelas mellan dem och Länsstyrelsen i
Västerbotten. URnära tycker att det är viktigt med en enkel och tydlig kanal i de fortsatta
kontakterna med Region Västerbotten. Dessa sker inledningsvis genom Katarina Molin.
Enar Jonsson och Lovisa Carneland gör en kort presentation av URnära och dess
verksamhet.
Christer Lindvall och Madelaine Jakobsson tidigare uppdrag upphör i och med detta.

LAG-gruppen noterade informationen och tackade Katarina Molin för sitt deltagande.
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§8

Redovisning av projektansökningar
Gemensamt led-projekt – Jordbruksverket
Ansökan inlämnad till Jordbruksverket 1 november. Vid kontakt med ansvarig handläggare
så framkommer det att handläggning i nuvarande utlysning (naturturism) kommer att
påbörjas tidigast i februari 2017. URnära har därmed möjlighet att göra förändringar i
projektplan och budget, något som även är nödvändigt då aktiviteterna i projektet var
planerade att starta i februari 2017.

LAG-gruppen beslöt:
att ansökan ska finnas tillgänglig för LAG-gruppen på den interna websidan,
att verksamhetskontoret ska skicka ansökan till berörda medaktörer så dessa får fungera som en
remissinstans på ansökan.
Interregprojekt Finland
Möte är inbokat den 1 december för en uppstartsträff med Österbotten. Det har framkommit
att det finns möjligheter att söka förstudiemedel hos Region Västerbotten. Finansieringsdel
är 50%.
.
LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att söka förstudiemedel från Region
Västerbotten.
Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar (Tillväxtverket)
Projektet är kompletterat men kompletteringarna är ännu ej godkända av Tillväxtverket.
Offentlig medfinansiering saknas men beslut tas eventuellt utan dessa intyg.
Ansökan om samordningsprojekt för att skapa nya jobb och för att utveckla livsmedelskedjan
(livsmedel, tillverkning, omsorg, kultur, turism, hantverk, entreprenad)
Länsstyrelsen i Västerbotten har muntligen meddelat att URnäras ansökan har avslagits
men inget formellt beslut har ännu inte kommit.
§9

Sammanträdestider fram till årsmötet samt föreningsstämma
Sammanträdestider
Det finns inga fastställda sammanträdestider fram till föreningsstämman den 22 mars 2017.

LAG-gruppen beslöt att sammanträda den 14 december 2016 samt den 1 februari 2017.
Stadgekommitté
Enar Jonsson tar upp möjligheterna att bilda en stadgekommitté för att se över
föreningsstadgar inför kommande föreningsstämma.
LAG-gruppen beslöt att införa en stadgekommitté bestående av: Per-Ingvar Ohlsson – ideell
sektor, Maria Bahlenberg – offentlig sektor samt Bo Sundqvist – privat sektor. Lovisa Carneland är
sekreterare och sammankallande.
Nomineringsunderlag
För att underlätta inför kommande nominering så föreslår Lovisa Carneland att en
nomineringsblankett ska utformas för att det bland annat ska framgå vem som nominerar
och vilken förankring den nominerade personen har i landsbygdsutvecklingsfrågor.
LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att utforma en nomineringsblankett inför
kommande nomineringar 2017.
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§10 Informations – och frågestund
Inga frågor anmälda.
§11 Övriga frågor
Förfrågan HSO Lycksele
Lovisa Carneland informerar om att det inkommit ett mail från HSO-Lycksele. De har besökt
Sinnenas trädgård (projekt som bedrevs under föregående programperiod, Leader URnära) i
Bjurholm och har blivit både imponerade och inspirerade av denna. Lovisa har inbjudits att
delta vid HSO:s möte den 23 november i Lycksele för att berätta om projektet.
.
LAG-gruppen beslöt att Lovisa Carneland deltar vid HSO:s möte 23 nov i Lycksele
Regional servicekonferens
Den 6-7 december genomför Länsstyrelsen i Västerbotten en regional servicekonferens i
Lycksele kring frågor som rör grundläggande service i Västerbotten.
LAG-gruppen beslöt att Lovisa Carneland ska delta vid denna konferens.
§12 Avslutning
Enar Jonsson tackar samtliga deltagare för ett bra och aktivt möte.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Verksamhetsledare

Ingrid Rehn
Justerare
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