Skånes Ess 41
Protokoll styrelsemöte 41
Datum 21-03-16, 17.30 – 20.30
Plats: Zoom
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, Frida Olsson, Petra Svensson
Närvarande personal: vl Kerstin Hallenborg, Johanna Grundström, Ellen Stenberg och Erik Rosenblad
båda föredragande punkt 10a,b.
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 11 ordinarie ledamöter och 9 suppleanter, där frida
Olsson, Viktoria Unosson och Philip Thuresson är i tjänst. Med detta är fördelning mellan
partnerskapet 33% beslutande från varje part. Partnerskapstillhörighet redovisas i bilaga 1.
5) Protokoll 40210218 godkändes och lades till handlingarna.
6) Beslutsärende projektansökningar:
a) Projektnamn:
Naturnära rörelse
Sökande:
Äspet Invest AB, 556882-4220
Journalnummer:
2021-241
Version:
210308
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 Landön samt besökare som kommer till Landön.
Insatsområde:
Land/Vatten
Bedömning:
Ansökan får 268 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Beslut:
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
Motivering:
”Naturnära rörelse är ett projekt som sätter Landön på kartan, som ett av

Skånes intressanta frilufts- och rekreationsområden. Projektet arbetar
inkluderande med bygdens organisationer och befolkning i samverkan med
kommun och länsstyrelse. Det finns en stor ambition i att sprida kunskap om
miljön, både på land och under vatten, samtidigt som projektet uppmanar till
folkhälsoökande aktiviteter såsom rörelse i naturen. Spännande att ta med
Landöns historia och beskriva den tillsammans med hur Landön utvecklats till
vad det är idag. Projektet kommer att ge fler människor möjligheter att uppleva
denna fantastiska miljö och det passar väl in i Skånes Ess strategi samt bidrar
till målen för 2014–2020.”
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Budget / Finans:

Projektets totala budget är 1 016 302 kr, varav 680 922 kr finansieras med
projektstöd, 75 000 kr finansieras av Kristianstads kommun och 260 380 kr
finansieras med LAG-pott.
LAG finansierar 92.7 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och
projektstöd och tillsammans med finansieringen från Kristianstads kommun
är projektet fullfinansierat.
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 är innovativt med
annorlunda led och projektet innebär goda förutsättningar för utvecklingen
på landsbygden. Goda förutsättningar finns för lyckade resultat för Landön
som besöksmål och för boende i bygden. Projektet bidrar till en hög
måluppfyllnad.
Kontakt LAG:
Kenne Jönsson
7) Lotte och Sara redovisar för diskussionerna i ordförandegruppen kring geografin 2023-2027. Lotte
beskriver kort om läget för Skåne och vad som framkommit i diskussionerna hittills. För Skånes Ess
del har diskussioner förts med Lag PH och LEADER Sydöstra Skåne där man kommit överens om
att man ska fatta beslut i respektive LAG att det är den sammanslagningen och det gemensamma
området som man vill arbeta för. Lag poängterar att det är viktigt att det lokala inte får komma bort
när området senare skapas och att man ska värna om den lokala förankringen i uppbyggnaden av
organisationen. Det har och är en viktig aspekt för alla i diskussionerna enligt Lotte. Efter årsmötena
bör det skickas ett brev till kommunerna om planerna och den nya geografiska indelningen.
LAG beslutar enligt förslaget att ”LAG ställer sig bakom att vi i Skånes Ess, Leader LAG PH och
Leader Sydöstra Skåne har för avsikt att gå samman för nästa programperiod 2023-2027.”
8) Johanna informerar om strategiarbetet 2023-2027. Det har inkommit många intresserade till att
medverka i fokusgruppen för unga vilket är mycket positivt. Tematräffarna är planerade och datum
för dom är preliminärt satta och kommer att kommuniceras ut så fort de är fastställda.
9) Årsmöte 2021 är den 21/4 kl 19.00 och blir digitalt på zoom.
a) Kerstin gick igenom årsredovisningen och årsberättelsen som varit utskickad till LAG inför
mötet. Årsberättelsen ska signeras digitalt under kvällen av ordinarie ledamöter efter beslut.
Beslöts årsredovisning för 2020 att läggas fram på årsmötet.
b) Kallelse till årsmötet skickas till medlemmar minst två veckor före den 21/4 samt annonseras på
hemsidan och sociala medier. Lotte kontaktar valberedningen om mötesordförande till mötet.
10) Rapporter:
a) Erik lämnar rapport om miljöplansprojektet och utbildningen som är på gång kring hållbarhets
LEA (lokal ekonomisk analys). Utbildningen är uppbyggd på tre tillfällen med Ylva Lundkvist
Fridh, Mikrofonden Sverige och Anna Grönvall, Companion och Hela Sverige ska leva som
kursledare. Inbjudan skickas till kommunerna, LAG och övriga nätverk för vidare spridning.
Erik lämnar också rapport om läget i det transnationella CIRCLE-projektet där besöket från
Luxemburg och Finland åter är uppskjutet och denna gång till oktober. Det är en utmaning att
hålla deltagarna fortsatt intresserade men den antas av Erik som kontinuerligt håller kontakt med
dom.
b) Ellen rapporterar från Unga Ess och den rapport som är framtagen av Unga Ess, MittSkåne
Utveckling och Leader Sydöstra Skåne, över det som är utfört inom ungdomsprojekten.
Rapporten finns på hemsidan och den kommer att uppdateras kontinuerligt med aktuella
uppgifter allt eftersom fler projekt avslutas.
c) LAG:s kontaktpersoner
- Frida rapporterar från Ungfluencer där hon pratat med Maria på Skåne Nordost och projektet
har bland annat använts för att titta på olika hemsidor och hur och om de lockar de unga. De är
också på gång att söka nya projektmedel med hjälp av Ludvig Einarsson på EU-kontoret.
- Charlotte rapporterar från Blåherremölla som förhoppningsvis och troligtvis kan öppna cafét
Kristi Himmelsfärdsdag. Projektet har slutdatum den siste maj.
www.skanesess.se
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- Florence har pratat med Maria i projektet Spira, ett mycket uppskattat projekt där man ska
arbeta med odling nu till våren utomhus. Projektet har haft utmaningar i och med pandemin att få
till möten med deltagare, men har lyckats få till alternativa sätt att nå ut.
- Sara rapporterar från Vikens Värde Varar som ska ha styrgruppsmöte 29/3 digitalt.
- Birte rapporterar från projektet Bigården via mail att vatten och avlopp ska kopplas in och att
verksamheten är på gång med kurser efter vinteruppehållet.
- Eva har inget nytt sedan sist från ett attraktivare Näsum.
- Kenne rapporterar från Värna Hanöbuktens grunda bottnar som blivit förlängt ett år för att
kunna komma i mål. Försenat på grund av covidsmitta men alla dykningar ska vara gjorda så det
är filmredigeringar mm som är kvar.
- Läget Landet att blir av som planerat den 9/11 (och inte den 10/11 som tidigare sagts).
Godkände rapporterna att föras till handlingarna.
11) Inga medlemsansökningar är inkomna.
12) Inför LAG-mötet i maj finns en ansökan inne och klar för bedömning. De som har möjlighet att ingå
i bedömningsgrupp anmäler sig till Kerstin som även skickar ut en förfrågan till LAG nästa vecka.
13) Beslöts datum för LAG-möte hösten 2021 till 15/9, 21/10 och 9/12.
14) Inga övriga ärende är anmälda.
15) Ordförande Lotte Melin tackar LAG för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

…………………………………………

…………………………………………

Kerstin Hallenborg

Per-Ingvar Nilsson

…………………………………………
Lotte Melin, ordförande
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