Skånes Ess 38
Protokoll styrelsemöte 38
Datum 20-10-22, kl 17.30-21.00
Plats: Helgehallen, Skepparslöv
Närvarande: Sara Widesjö, Kenne Jönsson, Katarina Honoré, Carina Flodin, Agne Andersson, Birte Lau,
Tommy E Johansson, Bosse Pehrsson, Yvonne Kievad, Lotte Melin, Per-Ingvar Nilsson, Anders Edbro,
Fredrik Lager, Maria Hofvendal
Deltagande via zoom: Frida Olsson, Petra Svensson samt valberedningens sammankallande Ann
Jönsson
Närvarande personal: vl Kerstin Hallenborg, Johanna Grundström
1) Ordförande Lotte Melin hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2) Eftersom Ann Jönsson närvarar under mötet presenterar LAG sig samt att Ann berättar vem hon är.
3) Agne Andersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4) Dagordningen godkändes.
5) Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 7 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter, där alla är
tjänstgörande från start. Frida Olsson och Petra Svensson deltar i diskussionerna via zoom men är
inte med i de eventuella beslut som fattas då det visat sig vara problematiskt att garantera giltighet vid
kombinerade digitala/fysiska möten. Partnerskapstillhörighet redovisas i bilaga 1.
6) Protokoll 37200923 godkändes och lades till handlingarna.
7) Kerstin och Lotte rapporterade från Landsbygdsnätverkets digitala nätverksträff som hölls under fyra
förmiddagar 6-9 oktober. Material från dagarna finns på landsbygdsnatverket.se. Huvudämnet var
under dagarna förberedelser inför nästa programperiod med information från bland annat
departement och Jordbruksverket.
8) Johanna presenterar och drar kommunikationsmaterial om ”växtkraft med Leader” och
”Leadermetodens uppbyggnad”. Presentationerna ligger på dropbox och är tänkta att ha med i arbetet
med strategi 2021-2027 och kommande programperiod.
Informationen godkändes att föras till protokollet.
9) Den 5/11 ska ordföranden och vice ordföranden i region Syd träffas för att diskutera vidare eventuell
nya områden i Skåne. Protokollet från tidigare ordförandeträffen är bilagd kallelsen. Till mötet den
5/11 ska Lotte och Sara ha med sig vad LAG anser om de förslag på hur nästa period kan se ut. LAG
diskuterar i grupper de olika förslagen. Johanna har i anteckningar, bilaga 2, noterat det som
grupperna redovisade från gruppdiskussionerna.
Lotte och Sara tar med LAG:s synpunkter och de framkomna förslagen till ordförandeträffen.
10) Kerstin redovisar uppföljningen av budgeten 2020 för driftsåtgärden, samt redovisar ett förslag till
budget för 2021. Bilaga 3.
Beslöts budget för driften 2021 enligt förslag.
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11) Rapporter:
a) LAG:s kontaktpersoner
- Sara rapporterar från Vikens Värde Varar där lederna och dess sträckningar är projekterade
- Carina om IföCenter och Scanisaurius och Kaktusblomman. Scanisaurius blir förlängt p g a
insatser som inte blivit av p g a Corona. Kaktusblomman har i dagarna fått det formella beslutet
från Jordbruksverket och kan påbörja aktiviteterna på allvar.
- Anders rapporterar från EKO-byn om en träff för intresserade. Projektet ska träffa kommunen
om planering av området utifrån det som framkommit i projektet.
- Birte rapporterar från projektet Bigården där bygglovet är klart och man har löst köpet av
boden. Ett samarbete med Barbacka där man ställt 2 bikupor för utbildning av unga intresserade
är påbörjat.
- Frida om MOOWED som är ett avslutat projekt och slutredovisat till Jordbruksverket.
Projektet har varit lyckat och deltagande flickor har tagit över ansvaret för aktiviteter.
- Frida rapporterar från Handen på hjärtat och fötterna i jorden som haft sina föreställningar och
där några från LAG deltog på en.
- Frida har även Ungfluencer som har det lite trögt än så länge. En hälsning till LAG:s
representanter från kommunerna att se till att unga blir insläppta i kommunerna och i
planeringen.
- Eva har skickat en rapport på mejl från ett attraktivare Näsum som kommer att ha sina första
träffar inom kort med uppstart av projektet.
- I dagsläget kommer Läget Landet att bli av som planerat den 10/11.
Godkände rapporterna att föras till handlingarna.
12) Inga medlemsansökningar är inkomna.
13) Inför LAG-mötet i december kommer troligtvis behövas bedömningsgrupper och Charlotte Åkesson,
Tommy E Johansson och PI Nilsson anmält sig sedan tidigare och nu även Petra Svensson och
Kenne Jönsson. Kerstin går ut med en förfrågan när det närmar sig och att det står klart att det finns
ansökningar klara för bedömning.
14) Beslöts datum för LAG-möte våren 2021 till torsdagen den 18/2, tisdagen den 16/3 och tisdagen
den 4/5. Datum för årsmötet bestämdes till onsdagen den 21/4.
15) Inga övriga ärende är anmälda.
16) Ordförande Lotte Melin tackar LAG för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.
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Kerstin Hallenborg

Agne Andersson
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Lotte Melin, ordförande
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Agne Andersson
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Lotte Melin
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Activity log
E-mail invitation sent to kerstin@skanesess.se
2020-11-09 11:59:23 CET,
Clicked invitation link Kerstin Hallenborg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-11-09 12:06:19 CET,IP address: 176.10.188.106
Document viewed by Kerstin Hallenborg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-11-09 12:06:20 CET,IP address: 176.10.188.106
Attachments accepted Kerstin Hallenborg
2020-11-09 12:06:29 CET,IP address: 176.10.188.106
Document and its attachments signed by KERSTIN HALLENBORG
Birth date: 1957/06/17,2020-11-09 12:07:01 CET,
E-mail invitation sent to agne.andersson@osby.se
2020-11-09 12:07:02 CET,
Clicked invitation link Agne Andersson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
Edg/86.0.622.63,2020-11-09 12:21:24 CET,IP address: 90.225.98.69
Document viewed by Agne Andersson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
Edg/86.0.622.63,2020-11-09 12:21:25 CET,IP address: 90.225.98.69
Attachments accepted Agne Andersson
2020-11-09 12:21:49 CET,IP address: 90.225.98.69
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E-mail invitation sent to ann-charlotte.melin@osby.se
2020-11-09 12:22:24 CET,
Document and its attachments signed by AGNE ANDERSSON
Birth date: 1952/03/20,2020-11-09 12:22:24 CET,
Clicked invitation link Lotte Melin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
Edg/86.0.622.63,2020-11-12 11:54:15 CET,IP address: 185.205.225.89
Document viewed by Lotte Melin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
Edg/86.0.622.63,2020-11-12 11:54:16 CET,IP address: 185.205.225.89
Attachments accepted Lotte Melin
2020-11-12 11:57:35 CET,IP address: 185.205.225.89
Document and its attachments signed by ANN-CHARLOTTE MELIN
Birth date: 1967/05/28,2020-11-12 11:57:57 CET,
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