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Protokoll öppet LAG-gruppsmöte
Tid: 14 juni 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
sommaravslutningsmöte.
§2 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering samt
fråga om jäv.
Dagordningen godkändes efter följande tillägg:
Tillägg §7 SKUR
Intresseanmälan byaplan
Mjösö Nyborg
Intresseanmälan delaktiviteter:
Löpnr 12 - Uppblåst midsommarfirande i Agnäs
Löpnr 13 - Landsbygdsdag i Vännäs
Löpnr 14 – Integration/samverkan
Löpnr 15 – Klösefestivalen 2017
Löpnr 16 – Upprustning av fritidsområdet vid Fällforsen i Vännäs kommun
Färdigställda byaplaner
Bastuträsk
Tegsnäsets byaförening
Byaplan Åkullsjön
Grannäs
Notera att §10 ej är med utan fallit bort.
Till justerare valdes Anna-Stina Ögren. Protokollet justeras den 21 juni 2017
Enar Jonsson anmälde om jäv under §7 SKUR - Delaktivitet löpnummer 09 – Gemensam
landsbygdsutveckling i Umeåregionen.
LAG-gruppens ledamöter och övriga deltagare påminns om att anmäla jäv om de är delaktiga
vid någon paragraf.
§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Lovisa Carneland meddelar att URnära har en
Facebook sida men att den fortfarande inte är igång ordentligt.
Verksamhetskontoret har inte haft möjlighet att utreda möjligheterna om att införskaffa
surfplattor vilket föreslås att detta skjuts på fram till hösten.
LAG-gruppen noterade informationen och beslöt att hänskjuta frågan om surfplattor till hösten.
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§4 Ekonomi
Verksamhetskontoret redogör för projektet SKUR:s ekonomi (se bilaga).
Det prognostiserade överskottet (i och med att projektet numer bedrivs med en omfattning om
50%) fördelas mellan byaplaner samt delaktiviteter. Verksamhetskontoret föreslår att
fördelning sker enligt följande:
Byaplaner 30 st. a´3 000 kr (totalt 90 000 kr) detta inkluderar de byaplaner som är beslutade.
Delaktiviteter 30 st. a´20 000 kr (totalt 600 000 kr) inkluderar de delaktiviteter som är
beslutade.
LAG-gruppen beslöt att URnära ska:
verka för att 30 byaplaner som ersätts med 3 000 kr vardera genomförs,
genomföra delaktiviteter motsvarande totalt 600 000 kr vilket innebär minst 30 st. delaktiviteter.
§5 Personal
AU har genomfört ett medarbetarsamtal med Lovisa Carneland samt en lönerevision
avseende verksamhetsår 2017.
AU beslöt att lönerevision för 2017 ska utgå med 2%. Enligt aktuellt fackligt avtal så finns inga
fastställda procentsatser rörande lönerevision.
AU ska ha en kontrollstation inför lönerevision 2018 för att utvärdera denna metod.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
§6 Rapporter
Femgruppen
I dagsläget finns inget att rapportera från femgruppen. Ett telefonmöte ska genomföras innan
sommaren.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
LUS
Lovisa Carneland valdes vid årsmötet den 15 maj 2017 till ordförande för föreningen LUS
(lokalutveckling Sverige). Att vara ordförande för LUS innebär att ha kontakter med
leaderområdena i Sverige, Jordbruksverk, departement och andra myndigheter. LUS ska även
organisera det samlade arbetet för de organisationer som arbetar med Lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden. LUS ska ses som en resurs för att föra fram och driva frågor gällande
leadermetoden i ett nationellt och internationellt perspektiv och påverka organisationer,
myndigheter och beslutande organ, samt genom att öka kunskapsutbytet mellan
leaderorganisationerna. Det är viktigt att notera att detta uppdrag innebär att en ökade
arbetsbelastning för verksamhetskontoret.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
Nationell leaderträff i Sollefteå
Lovisa Carneland har deltagit i den nationella leaderträffen i Sollefteå den 16–17 maj. Temat
för träffen var: Företagsamma landsbygder - Entreprenörskap handlar om kreativitet,
initiativkraft, nytänk och mångfald! Hela leadersverige var representerade.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
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Ullbagge
Lovisa Carneland har suttit med i juryn för att ta fram tre nomineringar till Ullbaggegalan som
hålls den 8 november i Tällberg.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
Service till alla i Umeåregionen
URnära har ansökt om och fått en budgetändring beviljad. Detta innebär att den offentliga
medfinansieringen minskar då den totala budgeten har sänkts.
I övrigt så följer URnära upprättad verksamhetsplan.
LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
§7 SKUR
Uppföljning av indikatorer
URnära har i sin projektplan för projektet SKUR skyldighet att följa upp indikatorerna. Dessa
är följande:
Indikatorer
Följande indikatorer förväntas uppfyllas i projektet (under första verksamhetsåret)
Bya- och bygdeutveckling
Mål
Öka landsbygdens attraktivitet
och förstärka den lokala
identiteten

Indikator
Öka antalet nyinflyttade
Öka antalet nya besöksmål
Öka antalet miljö- och
kulturvårdsinsatser
Öka antalet insatser med
nyttjande av modern teknik
Öka antalet insatser
avseende förbättring av eller
investering i småskalig
infrastruktur
Öka antalet lokala
servicelösningar (pendling,
hemservice, etc.)

Entreprenörskap och företagande
Mål
Indikator
Ökat entreprenörskap och
Öka antalet nya företag
företagande med utgångspunkt
Öka antalet nya arbetstillfällen
i genusperspektiv
Öka antalet bevarade
arbetstillfällen
Öka antalet nya företag som
drivs av kvinnor
Öka antalet entreprenörer/företagare i utbildningsinsatser
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Entreprenörskap och företagande med inriktning mot utrikesfödda
Mål
Stärka utrikesföddas delaktighet
i samhället med utgångspunkt i
genusperspektivet
Stärka utrikesföddas
anställningsbarhet

Indikator
Öka antalet genomförda
insatser för kvinnor respektive
män
Öka antalet kvinnor som deltar
i utbildningstillfällen
Öka antalet män som deltar i
utbildningstillfällen
Öka antalet etniska föreningar
som får stöd

Antal i projektet
3
0
0
0

Det är viktigt att se över vilka delaktiviteter som ska prioriteras framöver för att uppfyllelse av
indikatorer följs.
Verksamhetskontoret föreslår att LAG-guppen beslutar om prioriterade insatsområden och att
uppföljning av indikatorer sker vid årsskiftet.
LAG-gruppen beslöt att avvakta med prioriterade insatsområden till hösten samt att uppföljning av
indikatorer sker på det sista LAG-gruppsmötet innan årsskiftet.
LAG-gruppen förtydligar kravet på den/de som lämnar in en intresseanmälan avseende delaktivitet.
Det kan inte vara privatpersoner som söker utan det måste vara en byaförening eller motsvarande
som står som sökande.
Ändring inom delaktivitet
Det har vid två tillfällen inkommit förändringar inom delaktiviteter. Dessa har handlat om att
kostnadsslag har blivit dyrare eller billigare och att delaktiviteterna har gjort vissa smärre
justeringar av inköp. Verksamhetskontoret har i dagsläget sagt att dessa korrigeringar kan
godkännas om LAG-gruppen beviljar det, men det finns ett behov av att tillåta
verksamhetskontoret att ta dessa beslut löpande på delegation framöver.
LAG-gruppen godkände de förändringar som genomförts och ger verksamhetsledare Lovisa
Carneland rätten att göra smärre justeringar i budget för beviljade delaktiviteter, under förutsättning
att delaktiviteten fullföljer sitt mål och syfte
Antal beslutade aktiviteter och byaplaner
I dagsläget finns det 12 beslutade byaplaner. Byaplanerna ersätt med 3 000 kr vid färdigställd
samt godkänd plan.
Nedan finns sammanställning på ort, kommun, ankomstdatum samt om den är färdigställd och
beslutad i LAG.
Nr

By

1

Inkommen

Färdigställd

Bullmark, Gravmark, Furunäs, Gunnismark Umeå

160415

160823

2

Tegsnäset

Vindeln

161101

3

Torrboll

Nordmaling

161128

4

Gräsmyrs byamän

Nordmaling

170166

5

IFK Åkullsjön

Robertsfors

170131

6

Överklinten

Robertsfors

170302
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7

Bjurholm

170322

8

Grannäs
Stöckebygdens ekonomiska utv. Ek.
förening

Umeå

170330

9

Jämteböle

Vännäs

170503

10

Djäkneboda

Robertsfors

170428

11

Bastuträsk

Bjurholm

170419

URnära har beslutat om 6 delaktiviteter där medel för totalt 107 444 kr har bokats upp.
Nr

Namn på delaktiviteten

1

Kommun

Beslutad

Klardatum Beviljade
medel

Bullmark, Gravmark, Furunäs, Gunnismark Umeå

170403

170930

18 000

2

Agnäs byamän

Bjurholm

170403

170712

16 870

3

10-års jubileum Sörmjöle

Umeå

170503

170830

20 000

4

Loppisrunda Östsia

Bjurholm

170503

170630

17 598

5

Välkommen till bygden

Umeå

170503

171015

18 500

6

Festivalen Kvickrot

Bjurholm

170503

170702

16 476

Summa

107 444

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.
LAG-gruppsmötet adjungeras för sektorsvisa överläggningar avseende
intresseanmälningar och återupptas sedan i plenum för beslut samt fortsatt möte.

inkomna

Intresseanmälningar - byaplaner
Rödånäs intresseförening har ansökt om att genomföra en byaplan.
ansökan. Utifrån detta så bör LAG-gruppen sätta upp tydliga ramar för delaktiviteterna.
LAG-gruppen uppdrar till Rödånäs byaförening att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen
intresseanmälan.
Göran Sundqvist (LAG-grupps ledamot) samt Alf Söderlund (närvarande medlem) har anmält
jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
Rödåbygdens IK har ansökt om att genomföra en byaplan.
LAG-gruppen uppdrar till Rödåbygdens IK att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen
intresseanmälan.
Göran Sundqvist (LAG-grupps ledamot) samt Alf Söderlund (närvarande medlem) har anmält
jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
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Rödålidens Blåbandsförening har ansökt om att genomföra en byaplan
LAG-gruppen uppdrar till Rödålidens Blåbandsförening att genomföra en byaplan i enlighet med
inkommen intresseanmälan.
Göran Sundqvist (LAG-grupps ledamot) samt Alf Söderlund (närvarande medlem) har anmält jäv
och deltar inte i diskussion eller beslut.
Brännlandsbyastuga har ansökt om att genomföra en byaplan
LAG-gruppen uppdrar till Brännlandsbyastuga att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen
intresseanmälan.
Öreströms byasteugeförening har ansökt om att genomföra en byaplan
LAG-gruppen uppdrar till Öreströms byaförening att genomföra en byaplan i enlighet med
inkommen intresseanmälan.
Mjösjö Nyborg har ansökt om att genomföra en byaplan
LAG-gruppen uppdrar till Mjösjö Nyborg att genomföra en byaplan i enlighet med inkommen
intresseanmälan.
Inkomna byaplaner
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Tegsnäset Byaförening. Byaplanen följer
rubrikerna i den fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för
att bli godkänd.
LAG-gruppen beslöt att godkänna Tegsnäsets byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att
verkställa utbetalning.
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Åkullsjön. Byaplanen följer rubrikerna i den
fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.
LAG-gruppen beslöt att godkänna Åkullsjöns byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att
verkställa utbetalning.
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Bastuträsk. Byaplanen följer den fastställda
mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.
LAG-gruppen beslöt att godkänna Bastuträsk byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret att
verkställa utbetalning.
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Det har inkommit en färdigställd byaplan från Grannäs. Byaplanen följer den fastställda mallen
och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd, dock saknas två
bilagor.
LAG-gruppen beslöt att godkänna Grannäs byaplan under förutsättning att de inkommer med
samtliga handlingar. När Grännäs kompletterat ärendet uppdrar LAG-gruppen till
verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.
Intresseanmälningar - Delaktiviteter
Delaktivitet löpnummer 07 – Brygga och allsångsevenemang
Djäkneboda Byaförening vill köpa in nya bryggor till byns badplats där vi även har vår
byastuga. Badplatsen besöks av såväl bybor, sommargäster och turister. Av säkerhetsskäl
skulle vi behöva investera i nya bryggor kommande säsong. Byaföreningen behöver förlänga
bryggan för att komma ut på ett tillräckligt vattendjup.
Föreningen kommer även att genomföra ett evenemang den 5 augusti.
Byaföreningen har för avsikt att skicka in en större ansökan om medel för att genomföra
omfattande investeringar och utveckling för badplatsen och byastugan.
Sökt belopp 20 000 kr.
LAG-gruppen uppdrar till Djäkneboda byaförening att genomföra delaktiviteten men kostnaden för
bryggor får inte vara en del av delaktiviteten. LAG-gruppen beviljar därför kostnaderna för
allsångsevenemanget samt kostnader för renovering av befintliga bryggor.
Beslutat belopp blir således 7 000 kr.

Delaktivitet löpnummer 08 – Informationsskyltar
Gräsmyrsbyamän vill öka bygden attraktion genom att framhäva byns kulturhistoria och
påminna om den påverkan förflutna verksamheter har haft på bygden genom åren. De vill
sätta upp fler informationsskyltar på platser som bär spär av människor och verksamheter
som inte längre finns.
Utöver detta så vill Gräsmyrs Byamän sätta upp en större skylt med karta över Gräsmyr med
gamla och nuvarande platser utmärkta.
Samarbete sker med hembygdsområdet.
Sökt belopp: 19 000 kr
LAG-gruppen uppdrar till Gräsmyrsbyamän att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan.

Delaktivitet löpnummer 09 – Gemensam landsbygdsutveckling i Umeåregionen
I dagsläget arbetar alla kommuner i Umeåregionen med landsbygdsfrågor på olika sätt. Detta
arbete sker i den enskilda kommunen och det finns inget forum i Regionen där dessa frågor
kan diskuteras.
Då en gemensam plattform saknas vill RUR genomföra denna delaktivitet. Aktiviteten ska
tillåta att person från samtliga sex ingående kommuner att utbyta erfarenhet, framtidsutsikter
och andra "tips och trix" som är värdefullt för lokal landsbygdsutveckling.
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Den yttersta förhoppningen är att det skulle kunna utmynna i en gemensam
"landsbygdsutvecklingsplan" för Umeåregionen.
Sökt belopp: 20 948 kr
LAG-gruppen beslöt att ej godkänna aktiviteten då LAG-gruppen anser att denna inryms i de
aktiviteter som redan pågår i samtliga kommuner samt att LAG-gruppen besitter den kompetens
och kontaktnät som beskrivs i intresseanmälan.
Enar Jonsson, Per-Ingvar Ohlsson, Göran Sundqvist (LAG-grupps ledamöter) samt Alf Söderlund
(närvarande medlem) har anmält jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.
Christer Lindvall övertog ordförandeskapet under behandling av intresseanmälan.
Delaktivitet löpnummer 10 – Leva och bo på landet = livskvalité D7 bygden
D7 Bygden Intresseförening bildades informellt med en Arbetsgrupp vid ett öppet
informationsmöte i Gräsmyr Bygdegård 2013 i anledning av skolnedläggelserna inom
Nordmalings Kommun
Förening omfattar byarna Mullsjö, Hallen, Röbäck, Torrböle, Hummelholm, Hörnsjö och
Gräsmyr. (D7= Sju Byar)
Vi har kört Cafékvällar inom D7 byarna där många goda idéer har framkommit om utveckling
av området, och vi upplever en stark drivkraft.
Minimässa för Bygdens alla företagare har anordnats vid två tillfällen med många besökare.
Vi funderar nu på att skapa ett projekt med fokus på "Leva och Bo på Landet"
Vi ämnar anordna en eller flera rundturer med buss och guider för att visa D7 Bygden och
dess omnejd. Vi vill visa på de möjligheter som finns i våra byar och vår målgrupp är
barnfamiljer och ungdomar som har ett intresse av att leva och bo utanför Umeå
Sökt belopp: 20 500 kr
LAG-gruppen uppdrar till D7 bygden att genomföra delaktiviteten i enlighet med intresseanmälan.
Delaktivitet löpnummer 11 – Fiskeläger i stora bygdeträsket
Älvräddarna kommer att bedriva ett fiskeläger i Stora Bygdeträsket som är länets största sjö,
14-16 juli i sommar. Vi har fått vår inlämnade budget (17:500 kr) beviljade av Robertsfors
kommun genom ”fria sommarlovsaktiviteter”, vilket innebär att vi inte tar någon avgift för
deltagarna vilket från början var tänkt (600kr/person + försäkring) för att finansiera det hela
Älvräddarna söker pengar för att ansluta vår förening som medlemsklubb inom Sportfiskarna
för att dels försäkra alla våra deltagare. I förlängningen så innebär det också att vi knyter upp
ungdomarna till föreningen genom ett juniormedlemskap hos oss som medlemsklubb inom
Sportfiskarna.
Ett medlemskap innebär fortsatta aktiviteter för ungdomar som vill hålla på med
lägerverksamhet, fiskeutflykter, temakvällar med olika ämnen, flugbindning, tillverkning av
egna beten, inspirerande föreläsningar mm.
Som klubbansluten får vi också i framtiden bedriva klassdraget där vi utför aktiviteter med
skolklasser från låg till mellanstadiet med gratis metspön och inspirationskompendium som
sportfiskarna skänker oss mm.
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Vårt mål är att gå runt med avgifterna för att kunna fortsätta bedriva verksamhet från 2018 och
framåt med Sportfiskarna.
Ledordet för det hela är att ungdomarna känner ”samhörighet” i att tillhöra en grupp där man
tillsammans delar flera intressen och värdegrunder, som är utvecklande för dem som
människa.
Sökt belopp: 5 950 kr
LAG-gruppen uppdrar till Älvräddarna Robertsfors att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan.
Delaktivitet löpnummer 12 – Uppblåst midsommarfirande i Agnäs
Agnäs IK ordnar tillsammans med byaföreningen Agnäs Bästa midsommarfirande i byn
Agnäs. Midsommarfirandet i Agnäs är öppen för alla där det främsta syftet är gemenskap och
sammanhållning oavsett ålder, etnicitet och ursprung.
Nu vill Agnäs IK ordna en extra ordinär aktivitet/arrangemang i samband med detta som riktar
sig till barn och ungdomar. Aktiviteten består av uppblåsbara aktiviteter såsom en hoppborg
och ett bungyrun. Detta för att kunna locka fler barnfamiljer till att besöka midsommarfirandet
och därigenom ges möjlighet att se Agnäs som en möjlig boendeort.
Sökt belopp: 6 000 kr
LAG-gruppen uppdrar till Agnäs IK att genomföra delaktiviteten i enlighet med intresseanmälan.
Delaktivitet löpnummer 13 – Landsbygdsdag i Vännäs byar 2017
Landsbygdsdagen bjuder in till samarbete mellan föreningar, enskilda och företag runt om i
byarna i Vännäs kommun. Landsbygdsdagen vänder sig till besökare från när och fjärran,
men vi räknar med att den stora andelen besökare kommer från närområdet, från Vännäs
med grannkommuner.
Besökare bjuds in till en rundtur bland vackra och vänliga byar som lockar med loppisar,
gårdsbutiker, mat och kaféer, konst, bagarstugor, hantverk, musik m m. Idén är att främja
samarbetet och sammanhållningen byarna emellan, samtidigt som vi marknadsför
landsbygden i Vännäs som besöksmål och boendemiljö.
Nytt för i år är att vi utvecklar kartan, med både en klickbar digital karta på nätet och en tryckt
karta med alla arrangörer inlagda som vi delar ut på strategiska ställen, veckan innan läggs
den ut på Vännäsbadet, Slöjdarnas hus, bensinmackarna m fl välbesökta ställen. Nytt för i år
är att vi kommer att göra en särskild inbjudan till nyanlända i Sverige, via de organisationer
som arbetar med dem, boenden för ensamkommande, träffpunkter typ Hörnan i Vännäs m fl.
Tanken med det är förstås att ge nyanlända en chans att lära känna Vännäs landsbygd och
dess invånare bättre. Utvärdering av dagen och bilder kommer att publiceras på
Landsbygdsrådets hemsida och Facebooksida, och vi kommer också att försöka få publicitet i
lokala media och i kommunens informationstidning/websida.
Sökt belopp: 13 370 kr
LAG-gruppen uppdrar till Vännäs landsbygdsråd att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan.
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Delaktivitet löpnummer 14 – Integration/Samverkan
Golfklubben vill genom ett idrottsligt perspektiv bidra till integrationen av ensamkommande
asylsökande barn i Robertsfors. Verksamheten beräknas pågå under juli och augusti. Under
perioden bedriver klubben golfskola och regelbunden golfträning för att intressera ungdomar
för golfsporten. Här beräknas de ensamkommande barnen delta. Genom våra kontakter med
skolan och Migrationsverk så poängteras det viktiga att barn från olika bakgrund har ett
naturligt umgänge som skapar ett mervärde för alla individer. Ett naturligt umgänge där
golfsporten i detta falla kan hjälpa till. För att ytterligare skapa sysselsättning när inte går i
skola planeras det för deltagande i enklare skötsel av golfbana.
Sökt belopp: 28 250 kr
LAG-gruppen beslöt att ej godkänna aktiviteten då LAG-gruppen anser att denna aktivitet inte når
tillräckligt många deltagare, utan enbart en begränsad grupp. LAG-gruppen anser även att denna
typ av aktiviteter kan inrymmas i de s.k. TIA-medlen (Tidiga Insatser för Asylsökande) som
Länsstyrelsen ansvarar för.
Delaktivitet löpnummer 15 – Klösefestivalen 2017
KF Huset är ett ungt kulturhus beläget i byn Klöse, Nordmalings kommun. Huset, som varit en
gammal skolbyggnad och sedemera bygdegård skänktes av den gamla byaföreningen till den
nya föreningen KF Huset 2014. Sedan dess har lokalerna fungerat som kontor, studio, ateljé
och arbetsplats åt föreningens medlemmar och även som residensvistelse för bildkonstnärer
och
författare. KF Huset anordnar dessutom ett par publika arrangemang per år.
I sommar skulle vi vilja ordna en mini-festival under en dag som vi kallar Klösefestivalen 2017.
Klösefestivalen 2017 är tänkt att samla ett ungt kulturutryck på landsbygden. I samarbete med
turnén "Mitt ibland - ung kultur utmanar urban norm" som genomförs av organisationen Ung
kultur på landsbygden och kommer gästa oss i Klöse 20 juli önskar vi kunna utöka festivalen
med både lokala och nationella akter. T.ex. har vi länge velat bjuda in projektet "Med egna
ord" från Nordmaling där vi vill både lyfta fram konstnärer från orten och skapa nätverk mellan
flera utövare i landet för att stärka Nordmaling som en kulturkommun. Dessutom hoppas vi att
festivalen kommer locka en bredd av folk med både nya och gamla svenskar i olika åldrar
men främst unga och unga vuxna.
Festivalen anordnas i samarbete med organisationen Ung kultur på landsbygden vilka står för
arvoden till konstnärer inom ramen för deras utställning. Nordmalings kommun har gått in med
ett bidrag till festivalen på 16 000 kr vilket täcker kostnader för reseersättning och logi av
artister och personal samt lokalhyra. Vi söker stöd från URnära för att täcka kostnader för
artistarvoden, marknadsföring och inköp av material på totalt 23.000kr
Sökt belopp: 23 000 kr
LAG-gruppen uppdrar till Kulturföreningen Huset att genomföra delaktiviteten i enlighet med
intresseanmälan med en nedskärning i budget till 18 000 kr vilket ska gå till Arvode för artister samt
inköp av utställningsmaterial m.m.
Delaktiviteten har även ett villkor och det är att URnäras finansieringsdel tydligt ska avskiljas från
finansiering från annan offentlig finansiering. URnäras finansiering får inte heller gå till kostnader
som kan kopplas till studieverksamhet.
Delaktivitet löpnummer 16 – Upprustning av fritidsområdet vid Fällforsen i Vännäs kommun
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Vi ansöker om medel för att återställa området vid Fällforsen/Spegeldammen sa att det blir
mer attraktiva att besök.
Bland annat så kommer vi inom Högås bygdeförening att ha ett jubileum som handlar om de
kraftstationer som finns och funnits i området. Evenemanget går av stapeln i augusti 2017 och
då kommer även vattnet i Fällforsen att släppas på så att deltagarna får se Fällforsen i sin fulla
glans.
Vi vill därför:
- Röja upp de vägar och stigar som från södra sidan leder ned till Fällforsen och spegeldammen
samt till båtplatsen och det gamla tvättstället.
- Röja bort sly och förtätad buskvegetation så att utsikten mot älven blir bättre.
- Anlägga en mindre båtbrygga så att byborna lättare kan utnyttja älven för fritidsändamål
Sökt belopp: 16 000 kr
LAG-gruppen beslöt att ej godkänna aktiviteten då LAG-gruppen beslutat att de som söker stöd via
en delaktivitet ska vara en förening eller likadana sammanslutning och att denna ska finnas på
Umeåregionens Landsbygd.
§8 Redovisning av projektansökningar
Interregprojekt Finland
Österbotten skulle den 8 maj genomföra ett samverkansmöte med intressenter för ett
interregionalt projekt. Efter denna träff skulle återkoppling göras, vilket inte har skett.
Verksamhetskontoret föreslår därför att URnära avvaktar att inleda ett projektsamarbete med
Österbotten i dagsläget och avvaktar återkopplingen från dem.
LAG-gruppen beslöt att avvakta med att gå vidare i en projektansökan avseende ett Botnia-Atlantica
projekt tillsammans med Österbotten i dagsläget.
Interregprojekt samordning med förening Norden
URnära är inbjudna att delta i ett eventuellt samverkansprojekt där föreningen Norden är
projektkoordinator. I dagsläget är det oklar hur URnäras roll ska/kan se ut.
LAG-gruppen noterade informationen och uppdrar till verksamhetskontoret att fortsätta kontakten
med föreningen Norden angående ett Botnia-Atlantica projekt.
8 älvdalar-1000 besöksmål
URnära har inte fått någon återkoppling från Länsstyrelsen om den tilltänkta projektansökan.
Region Västerbotten har nästa ansökningstillfälle den 9 augusti och då har
verksamhetskontoret för avsikt att ha en projektansökan klar.
LAG-gruppen beslöt att avvakta med att ansökan om projektet ”8 älvdalar – 1 000 upplevelser” då
de anser att det är av större vikt att ansökan om medfinansiering för projektet ”SKUR”.
§9 Samtal med Region Västerbotten
Enar Jonsson, Maria Bahlenberg samt Lovisa Carneland har genomfört ett möte med Katarina
Mohlin samt Nicklas Gandal. Vid mötet framkom det att det inte går att ”byta ut” den
kommunala medfinansieringen i projektet SKUR mot medel som Region Västerbotten har i
den så kallade 1:1 åtgärden (regionala medel). Däremot så finns det ytterligare medel hos
Region Västerbotten som inte är bundna till andra krav och som Region Västerbotten hanterar
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lite ”friare”. Det finns en möjlighet att URnära kan få ta del av dessa medel och ansökningar
under 500 000 kr tas på delegation och behöver inte tas upp i Region Västerbottens AU. Det
är dock viktigt att få med en kommunalmedfinansiering då detta visar på att kommunerna är
intresserade av att bidra till det planerade projektet och den utveckling som där beskrivs.
AU beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att upprätta en projektansökan till Region
Västerbotten avseende projektet SKUR.
Att URnära ska äska medel från ingående kommuner som står motsvarar de medel som
behövs för att bedriva verksamhet.
LAG-gruppen noterade informationen samt fastställde AU:s beslut.
§11 Brev till medfinansiärer
Verksamhetskontoret har som förslag att LAG-gruppen sänder ut ett sommarbrev till samtliga
medfinansiärer för att informera om vilket arbete som har skett i föreningen under första
halvåret 2017 samt informerar om tänkta aktiviteter framgent.
LAG-gruppen beslöt att URnära ska sända ett informationsbrev till medfinansiärerna. LAG-gruppen
uppdrar till verksamhetskontoret att snarast upprätta samt sända ut informationsbrev.
§12 Jämställdhet/jämlikhetsplan
På AU-mötet den 29 maj beslutade AU att föreslå att LAG-gruppen antar en jämställdhetsoch jämlikhetsplan för förening URnära.
AU uppdrog åt verksamhetskontoret att upprätta ett förslag på jämställdhets- och
jämlikhetsplan för URnära inför kommande LAG-gruppsmöte den 14 juni.
Efter viss korrigering fastställde LAG-gruppen upprättad jämställdhet- och jämlikhetsplan.
§13 På väg med LEADER
Lovisa Carneland har deltagit i den nationella Leaderträffen i Sollefteå. Vid denna träff så
presenterade en möjlighet att genomföra en bussresa för beslutsfattare, press samt andra
intressenter. Landsbygdsnätverket är de som initierat detta och de står kostnader för max
20 000 kr och man kan göra detta tillsammans med närliggande leaderområden. Det är tre
bussresor som finansieras via landsbygdsnätverket och sista anmälningsdag är den 15
augusti.
Lovisa Carneland föreslår att URnära ansöker om att få genomföra en sådan bussresa
tillsammans med de andra tre närliggande leaderområden som finns i Västerbotten. Lovisa
påtalar dock att det inte bör vara URnära som är koordinerande LAG och att det bör vara en
person från LAG-gruppen som ansvarar för denna aktivitet då verksamhetskontoret inte har
utrymme för detta i dagsläget.
AU beslöt att föreslå att LAG-gruppen att ansökan om att genomföra en bussresa om någon i
LAG-gruppen har möjlighet att ta detta ansvar (mot ersättning/arvode).
Göran Sundqvist samt Alf Söderlund anmälde sig frivilliga att ställa upp och anordna en resa. LAGgruppen 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.
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§14 Informations – och frågestund
Inga frågor anmälda
§15 Övriga frågor
Inga frågor anmälda
§16 Avslutning
Enar Jonsson avslutar mötet och tackar deltagarna för det första halvåret samt tillönskar
deltagarna en trevlig sommar.

Enar Jonsson
Ordförande

Lovisa Carneland
Sekreterare
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