Skånes Ess 43
Protokoll styrelsemöte 43
Datum 21-05-04, 17.30 – 20.30
Plats: Zoom
Närvarande: Kenne Jönsson, Tommy Johansson, Agneta Henriksson, Katarina Honoré, Carina Flodin,
Gunilla Kärrdahl. Viktoria Unosson, Bosse Pehrsson, Yvonne Kievad, Lotte Melin, Jon Marin, Per-Ingvar
Nilsson, Florence Svensson, Fredrik Lager, Maria Hofvendal, Eva Berglund
Närvarande personal: vl Kerstin Hallenborg, Johanna Grundström, Ellen Stenberg under punkt 10 o
framåt samt Erik Rosenblad.
1) Ordförande Lotte Melin hälsade alla välkomna och särskilt de nya ledamöterna. Sedan förklarades
mötet för öppnat.
2) Alla närvarande presenterade sig då det är det första LAG-mötet med ny styrelse.
3) Per-Ingvar Nilsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4) Dagordningen godkändes.
5) Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 9 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter, där Katarina
Honoré, Agneta Henriksson, Viktoria Unosson, Bosse Pehrsson, Per-Ingvar Nilsson och Eva
Berglund är i tjänst. Med detta är fördelning mellan partnerskapet 40% beslutande från offentlig part
och 30% beslutande från vardera ideell och privat part. Partnerskapstillhörighet redovisas i bilaga 1.
6) Protokoll 41210316 samt protokollet från det konstituerade mötet 42210421 godkändes och lades till
handlingarna.
7) Beslutsärende projektansökningar:
a) Projektnamn:
Upptäck Skånes gröna hjärta
Sökande:
Wanås utställningar, 838201-7518
Journalnummer:
2021-884
Version:
210323
Jäv:
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Tommy Johansson,
Florence Svensson och Jon Marin anmäler jäv och lämnar mötet till ett sk
breakout room.
Åtgärd och fond:
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar näringsverksamhet och besök på landsbygden. Insatsen kommer
många verksamma på landsbygden samt besökare till del.
Insatsområde:
Korskopplingar
Bedömning:
Ansökan får 285 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Beslut:
LAG beslutar efter omröstning prioritera ansökan om projektstöd, lokalt
ledd utveckling med 10 röster för ja och 2 för nej.
Motivering:
”Detta är ett ambitiöst projekt med en innovativ ansats och samarbete med

många olika parter såväl ideella som privata och offentliga. Stora aktörer inom
besöksnäringen lyfter och drar med andra aktörer i ett spännande
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Budget / Finans:

utvecklingsarbete och deltagande i kompetensutveckling inom sin näring.
Kopplingen med ToY Imagine och Högskolan Kristianstad är ett spännande och
nytt grepp inom besöksnäringen som kommer många aktörer till del. Det
identitetsskapandet i projektet är en viktig del och projektet passar väl in i
Skånes Ess strategi samt bidrar till målen för 2014–2020 (2014-2022).”

Projektets totala budget är 1 207 411 kr, varav 808 965 kr finansieras med
projektstöd, 100 000 kr finansieras av Stiftelsen RUTH och 298 446 kr
finansieras av Östra Göinge kommun, varav 163 155 kr är offentlig resurs.
LAG finansierar 67 % av de faktiska utgifterna med projektstöd och
tillsammans med övrig offentlig finansiering är projektet fullfinansierat.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till
nytta för många i Östra Göinge och Skånes Ess, är allmännyttigt och
kommer många till del i området. Insatsen är starkt identitetsskapande för
området, är innovativt med nya tankar kring samarbete och
kompetensutvecklande åtgärder för stora som små inom besöksnäringen
och projektet innebär goda förutsättningar för utvecklingen på landsbygden
i nordöstra Skåne.
Kontakt LAG:
Bosse Pehrsson
8) Johanna redovisar om status i strategiarbetet med upparbetad tidsplan där arbetet med de två andra
områdena, Lag PH och Leader Sydöstra Skåne, är med. Arbetet pågår i olika grupper och den 22/6 är
tänkt att vara en arbetsdag i Skånes Ess då LAG ska arbeta igenom det som finns för att få fram ett
utkast till strategi som kan gå på remiss under sommaren till och med augusti.
Godkände informationen att föras till protokollet.
9) Kerstin rapporterade om ansökan om förberedande stöd, som ska skickas till Jordbruksverket senast
den 6/6. Ett förslag på budget är gjord som landar kring 770 000 kr och som innehåller bland annat
tid för Johanna, Kerstin, processledning och arvodering av LAG och ungdomar som är engagerade i
arbetet.
Uppdrog åt Kerstin att skicka in ansökan om förberedande stödet.
10) Ellen informerar om Läget Landet! eventet som ska hållas den 9/11. Då ska projekt utses i olika
kategorier till typ ”årets/periodens projekt inom...”. Hon efterlyser förslag på kategorier som ska
utlysas innan sommaren och även namn på deltagare i en jury som ska ta ut de nominerade projekten i
varje kategori. Omröstningen ska sedan ske av allmänheten under tidig höst. Ellen skickar ut ett mejl
om vad som efterfrågas.
11) Rapporter:
a) Ellen rapporterar från Unga Ess och sommarlovsinfluencers. Det har inkommit 20
intresseansökningar till sommarjobbet varav 8 är intervjuade och 7 uttagna som får möjlighet till
det speciella sommararbetet att via digital plattform marknadsföra sin plats. Jobbet börjar den
19/5 med en utbildning som ges i ett samarbete med Halland, Mitt Skåne Utveckling, Sydöstra
Skåne och Höga kusten. Det går att följa arbetet på #ungiskåne.
b) LAG:s kontaktpersoner
- Florence rapporterar från Spira där man är igång med fyra sk mötesplatser inom olika
tema/ämne såsom läxhjälp, friskvård och odling. Flera andra organisationer och kommuner är
intresserade av hur man arbetar i Spira och vill ha mer information. Det är en hel del aktiviteter
inplanerat i höst då man hoppas att restriktioner har släppt.
- Maria rapporterade från Lrf Kickers som deltagit i Lilla Aktuellt förra veckan. De har fått ett
antal nya medlemmar i gruppen efter inslaget.
- Övrigt fanns inget nytt att rapportera om projekten.
Godkände rapporterna att föras till handlingarna.
12) Godkände ansökan om medlemskap från Marin Adventures Immeln AB, 556801-8021.
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13) Inga övriga ärende är anmälda.
14) Ordförande Lotte Melin tackar LAG för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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Kerstin Hallenborg

Per-Ingvar Nilsson
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Lotte Melin, ordförande
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