Skånes Ess 39
Protokoll styrelsemöte 39
Datum 20-12-08, kl 18.00-21.00
Plats: Zoom
Närvarande: Sara Widesjö, Kenne Jönsson, Frida Olsson, Carina Flodin, Fredrik Persson, Gunilla
Kärrdahl, Viktoria Unosson, Birte Lau, Tommy E Johansson, Bosse Pehrsson, Yvonne Kievad, Lotte
Melin, Anne Norup, Petra Svensson, Per-Ingvar Nilsson, Anders Edbro, Philip Thuresson, Florence
Svensson, Fredrik Lager (till punkt 9), Matts Daludd, Maria Hofvendal, Eva Berglund.
Adjungerad: Malin Wildt-Persson
Närvarande personal: vl Kerstin Hallenborg, Annika Böök
1) Ordförande Lotte Melin hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2) Per-Ingvar Nilsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3) Dagordningen godkändes.
4) Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 12 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter, varav Frida
Olsson, Tommy E Johansson och Bosse Pehrsson är tjänstgörande från start. Med detta är
partnerskapet representerat med fördelningen offentlig part 40%, privat part 33% och ideell part 27%
vid besluten. Partnerskapstillhörighet redovisas i bilaga 1.
5) Protokoll 38201022 godkändes och lades till handlingarna.
6) Beslutsärende projektansökningar:
a) Projektnamn:
Knutpunkt Huaröd
Sökande:
Ideell förening Huan, 802531-6848
Journalnummer:
2020-3086
Version:
201111
Jäv:
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet och inget jäv föreligger.
Åtgärd och fond:
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar landsbygden och kommer många till del såsom boende och
verksamma i och runt Huaröd.
Insatsområde:
Korskopplingar
Bedömning:
Ansökan får 278 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Beslut:
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
Motivering:
” Ett välbeskrivet och intressant projekt som faller väl inom strategin och som utvecklar
landsbygden. Det är bra att fokus ligger på vad som ska hända i byggnaden och inte på
själva renoveringen av byggnaden. Projektet arbetar inkluderande och har knutit olika
yrkespersoner med hög kompetens till sig. Det finns en tydlig önskan om att bjuda in
världen till Huaröd och att bygden ska utvecklas på ett positivt sätt. Projektet passar väl
in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans:
Projektets totala budget är 1 000 000 kr, varav 650 000 kr finansieras med
projektstöd, 350 000 kr finansieras av LAG-pott.
LAG finansierar 100% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och
projektstöd.

Digitally signed by
Verified
Date: 2020.12.19
08:30:21 GMT
Reason: Signed by
Verified
Location:

HyZZf2JnD-SJzWGnJ2v

2
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till
nytta för många i Skånes Ess, är allmännyttigt och kommer många till del i
området. Insatsen är identitetsskapande för området och innebär goda
förutsättningar för utvecklingen på landsbygden. Goda förutsättningar finns
för lyckade resultat för Huaröd som bygd. Projektet bidrar till en hög
måluppfyllnad.
Övrigt:
LAG efterlyser stadgarna vilka ska inhämtas och läggas till i ansökan. Då det
är en juridisk person som söker med ett giltigt organisationsnummer
påverkar dessa inte poängsättningen eller prioriteringen av ansökan.
Kontakt LAG:
Fredrik Lager
7) Ellen redovisar resultatet från utvärderingen av ”Läget Landet!?”, som denna gång genomfördes
digitalt. Utvärderingen visar på intressanta resultat med olika kommentarer om framförallt digitala
event. Resultatet finns som bilaga 2 till protokollet.
Rapporten godkänns att föras till protokollet.
8) Malin Wildt Persson presenterar upplägget av processen att skriva strategin 2023-2027 som ska vara
klar att skickas in till Jordbruksverket senast den 15/10 2021. En skrivargrupp är bildad där Johanna
och Malin står för skrivandet och Tommy A Johansson, som varit med i strategiarbeten sedan starten
2008 och Viktoria Unosson, som representerar ”nya ögon” ingår. En sk Framtidsgrupp är också
bildad och föreslås bestå av AU, skrivargrupp med tillskott av Maria Hofvendal från LRF. Denna
grupp ska mer fungera som styrgrupp i arbetet. Hela LAG kommer att vara med i framtagandet av
strategi och tillfrågas med sina respektive kompetenser så att alla delar, som ska vara med i strategin,
kommer med. Tidplan med beskrivning presenteras i bilaga 3 till protokollet
Ordförande tackar Malin för presentationen.
Beslöts godkänna rapporten och upplägget att föras till protokollet.
9) Rapporter:
a) Lotte redovisar för diskussioner som förts med leaderområde i Skåne om geografin för 20232027. Kerstin rapporterar att det kommer en skrivelse från Jordbruksverket i dagarna där en
rekommenderad minsta geografisk yta (troligen) anges till 3000 km2 för ett område, vilket innebär
att inget av Skånes leaderområde är över den gränsen i denna period. Kenne föreslår att man kan
höra med kommuner i Blekinge såsom Sölvesborg och Olofström om de är intresserade att
tillhöra detta område. Lotte ska höra med Leader Sydost, där kommunerna ingår, hur de ser på
detta. Anne poängterar vikten av kommunernas synpunkter på den geografiska ytan vilket är
viktigt då de är medfinansiärer till områdets projektmedel. Ordförandena och vice ordförandena i
Skåne ska ha nästa möte om yta den 15/12 med LAG PH som värd denna gång.
Uppdrogs åt Kerstin att kontakta kommunerna och informera på KS respektive KSAU om
processen kring strategiarbetet och diskussioner som förs inför 2023 om geografisk yta.
b) Kerstin redovisar status kring likvid situation som i och med att det är i slutet av en
programperiod blir ansträngd då det görs flera utbetalningar av LAG-potter till projekt från
föreningen samt att det ligger ansökningar om utbetalning inne på Jordbruksverket på drygt en
miljon som ska täcka kostnader från 2018 i LAG-ägda projekt och kostnader för 2020 i driften.
Det är inte troligt att alla pengar blir utbetalda i tid innan löner och arvode ska betalas ut vilket
innebär att ett likviditetsproblem uppstår i mitten av december. På en förfrågan till Kristianstad
kommun via Fredrik om en förskottsutbetalning av 2021 års medfinansiering har kommunen
svarat positivt och betalar ut del av totala medfinansieringen i december månad, så pass mycket
att det löser likviditeten fram till utbetalningarna från Jordbruksverket sker.
c) LAG:s kontaktpersoner
- Sara rapporterar från Vikens Värde Varar där lederna och dess sträckningar är projekterade. De
arbetar med att ta fram avtal med markägare samt samarbetar med kommunen bland annat kring
kopplingen med Skåneleden.
- Kenne har varit i kontakt med Patrik om projektet Värna Hanöbuktens grunda bottnar. Tyvärr
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har Patrik varit sjuk och drabbats av lungproblem vilket kan påverka hans möjlighet till dykningar
framöver. Dykningarna ligger dock nere under vinterhalvåret ändå. Projektet är uppe för formellt
beslut på Jordbruksverket och det är några frågor som ska besvaras innan beslut kan fattas.
Kerstin kontaktar Patrik med de frågor kontoret inte kan besvara.
- Anders rapporterar från Solängens eko-by. Projektet är i fas att slutrapportera och har skickat en
ekonomisk redovisning till Anders som han vidarebefordrar till kontoret.
- Birte rapporterar från projektet Bigården att byggnaden är på plats i Önnestad. Allt är inte
inkopplat än såsom vatten och el, men det känns bra att huskroppen står där den ska stå. Kurser
mm har dock legat nere på grund av Coronapandemin.
- Frida rapporterar från föreningen Den generösa skogen som är i full gång med att planera för
nästa sommars föreställningar.
- Frida har även Ungfluencer där hon åter skickar en hälsning till LAG:s representanter från
kommunerna att se till att unga blir insläppta i kommunernas planeringar och strategiarbeten.
- Charlotte har Blåherremölla som har lite kvar att utföra innan slutrapporten. Projektet har fått
en kortare förlängning för att få med allt innan slutdatum.
- Charlotte har även KAKTUSblomman där Kerstin kan rapportera att de är igång med
svenskundervisning och arbetsträning mm för deltagare.
- Anne: SPIRA har haft svårt att nå ut i och med pandemin, men har ett gott samarbete med
kommunen som bland annat skickar deltagare till aktiviteter i projektet.
Godkände rapporterna att föras till handlingarna.
10) Inför LAG-mötet i februari kommer det eventuellt behövas bedömningsgrupper om det kommer in
ansökningar i början av januari. Kerstin går ut med en förfrågan när det närmar sig och om det
behövs.
11) Inga medlemsansökningar är inkomna.
12) Kerstin påminner om reseräkning och projektdagbok inför utbetalningen av arvode före jul.
13) Inga övriga ärende är anmälda.
14) Ordförande Lotte Melin tackar LAG för ett givande möte och för gott arbete under hela 2020. Ett
tack riktas också till personalen och med detta önskas alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT
ÅR! och mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Justeras

…………………………………………

…………………………………………

Kerstin Hallenborg

Per-Ingvar Nilsson

…………………………………………
Lotte Melin, ordförande
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Activity log
E-mail invitation sent to kerstin@skanesess.se
2020-12-10 15:38:58 CET,
Clicked invitation link Kerstin Hallenborg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36,2020-12-10
15:39:29 CET,IP address: 176.10.188.106
Document viewed by Kerstin Hallenborg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36,2020-12-10
15:39:35 CET,IP address: 176.10.188.106
Document signed by KERSTIN HALLENBORG
Birth date: 1957/06/17,2020-12-10 15:40:17 CET,
E-mail invitation sent to pi@maxjakt.se
2020-12-10 15:41:07 CET,
Clicked invitation link Per-Ingvar Nilsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
Edg/87.0.664.57,2020-12-10 20:13:35 CET,IP address: 83.226.45.38
Document viewed by Per-Ingvar Nilsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
Edg/87.0.664.57,2020-12-10 20:13:53 CET,IP address: 83.226.45.38
Document signed by PER-INGVAR NILSSON
Birth date: 1973/08/19,2020-12-10 20:17:19 CET,
E-mail invitation sent to ann-charlotte.melin@osby.se
2020-12-10 20:18:30 CET,
Updated recipients Kerstin Hallenborg
2020-12-17 10:34:34 CET,IP address: 176.10.188.106
Updated recipients Kerstin Hallenborg
2020-12-17 10:34:42 CET,IP address: 176.10.188.106
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Clicked invitation link Lotte Melin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
Edg/87.0.664.60,2020-12-19 09:19:32 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/87.0.4280.88 Safari/537.36
Edg/87.0.664.60,2020-12-19 09:19:40 CET,IP address: 185.205.225.89
Document signed by ANN-CHARLOTTE MELIN
Birth date: 1967/05/28,2020-12-19 09:30:16 CET,
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