Skånes Ess 44
Protokoll styrelsemöte 44
Datum 21-09-14, 17.30 – 20.30
Plats: Skepparslöv
Närvarande: Jenny Önnevik, Kenne Jönsson, Tommy Johansson, Agneta Henriksson fr punkt 6,
Katarina Honoré, Carina Flodin, Agne Andersson, Gunilla Kärrdahl. Viktoria Unosson, Birte Lau, Bosse
Pehrsson, Yvonne Kievad, Lotte Melin, Filip Lindgren, Per-Ingvar Nilsson, Fredrik Lager, Mia Björkil fr
punkt 6, samt Eva Berglund
Närvarande personal: vl Kerstin Hallenborg, Johanna Grundström, samt Erik Rosenblad.
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 8 ordinarie ledamöter (9 fr punkt 6) och 8 suppleanter
(9 fr punkt 6) där Katarina Honoré, Jenny Önnevik, Viktoria Unosson, Filip Lindgren, Per-Ingvar
Nilsson och Eva Berglund är i tjänst. Med detta är fördelning mellan partnerskapet 40% beslutande
från offentlig part, 40% beslutande från privat part och 20% från ideell part. Partnerskapstillhörighet
redovisas i bilaga 1.
5) Protokoll 43210504 godkändes och lades till handlingarna.
6) Agne Andersson redogjorde för en ansökan om ett transnationellt projekt i samverkan med tre
områden i Finland; Hola Lake Immeln 2, som kommer upp för beslut på nästa LAG-möte. Sökande
är Osby kommun och projektet avser ta tillvara resultatet från ett tidigare projekt; Hola Lake Immeln.
Ansökan läggs upp på dropboxen inför nästa LAG-möte.
Ordförande tackade för informationen som förs till protokollet.
Mötet ajourneras och pausas för en lättare kvällsmåltid.
7) Beslutsärende projektansökningar:
Då ordförande Lotte Melin anmäler jäv i följande ärende utses Tommy Johansson som
mötesordförande under beslutsärendet.
a) Projektnamn:
Stark Grund
Sökande:
Osby kommun, 212000-0902
Journalnummer:
2021-2729
Version:
210819
Jäv:
Tommy ställer frågan om ytterligare något jäv föreligger. Ingen annan
anmäler jäv.
Åtgärd och fond:
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar människor på landsbygden.
Insatsområde:
Social inkludering
Bedömning:
Ansökan bedöms ej uppfylla villkoret att falla inom stödåtgärden.
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Beslut:
Motivering:

LAG beslutar avslå ansökan då det ej uppfyller kravet att vara ett projekt
inom stödåtgärden för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden
”Samarbete finns beskrivet i ansökan, men underifrånperspektiv och nytänkand

saknas. Projektets insatser bedöms vara inom det kommunala ansvarsområdet
och projektet kännetecknas inte av nytänkande i tillräckligt hög grad för att
uppfylla villkoret att vara ett projekt med leadermetoden.”

Kerstin meddelar sökande beslutet.

8) Kerstin lämnar en kort rapport över projektstatus och tillgängliga medel. Det är många projekt som är
i fas att avslutas och kommer in med ansökan om slututbetalning. Det är samtidigt rätt så bra inflöde
på idéer som kan leda till färdiga ansökningar. Det finns i dagsläget ca 7,9 miljoner kvar före extra
tilldelning av medel med anledning av programändring 8 (se punkt 12).
Godkände rapporten att föras till protokollet.
9) Johanna redogjorde för arbetet med strategin 2023-2027. Presentationen finns som bilaga 2.
Det är en av de tre leaderområdena som ska göra själva ansökan om Leader 2023-2027 i systemet.
Kerstin föreslår att Skånes Ess skickar in ansökan. LEADER Sydöstra Skåne och Lag PH lämnar
avsiktsförklaringar, att de står bakom strategin och ansökan om att bilda leaderområde 2023-2027.
Dessa bifogas ansökan så att det blir tydligt att det är från tre område ansökan görs.
Godkände att ansökan om att bilda ett leaderområde 2023-2027 skickas in av Skånes Ess.
Beslöts delegera till framtidsgruppen att för LAG Skånes Ess räkning, godkänna strategi 2023-2027
före den skickas in till Jordbruksverket.
10) Erik informerar om aktivitet inom projektet CIRCLE och studiebesöket i Sverige mellan den 25/10
och 27/10. LAG fick en presentation av programmet som är tajt men mycket intressant (bilaga 3).
Det finns ett fåtal platser för LAG att boka in sig på och beroende på hur många som är intresserade
utgår även arvode för deltagande. Anmälan skickas snarast till Erik.
Godkände rapporten att föras till protokollet.
11) Läget landet är den 9/11 på Wanås då ”periodens leaderprojekt” utses inom följande kategorier:
- Det inspirerande ungdomsprojektet Ungdomsprojekt
- Det sköna samarbetet, Korskopplingar (samarbetsprojekt, Utvecklingskraft)
- En del av vårt samhälle, Social inkludering (Mötesplats, Spiral)
- Den kraftfulla utmanaren, Konkurrenskraft (Utmanare, Raket)
- Vår gröna och blåa värld, Land/Vatten (Gröna, Miljö)
Lag uppmanas boka in dagen. Programmet börjar på eftermiddagen.
12) Den 30/8 meddelade Jordbruksverket förslag till extra fördelning av budget till LAG för 2021-2022
utan krav på medfinansiering. Förslaget innebär en tilldelning på 1.118.259 kr till Skånes Ess om LAG
beslutar så. Besked ska ges till Jordbruksverket senast den 1/10.
Beslöt meddela Jordbruksverket att Skånes Ess mottar den extra tilldelningen på 1 118 259kr.
13) Rapporter:
a) Information om status och framtid för verksamhetskontoret:
Från oktober 2021 köps 20% handläggningstid in från MittSkåne utveckling.
Från 1/1 2022 planerar Kerstin gå ner till halvtid. AU tittar på olika lösningar och arbetar fram ett
förslag under tidig höst.
Annika som innehar redovisningstjänsten på 20% har meddelat att hon lämnar den tjänsten 1/1
2022, men avslutar inte förrän bokslutet för 2021 är reviderat och klart. Lösning på
redovisningstjänsten tittar AU också på under hösten.
b. Rapport från LAG kontaktpersoner:
- Birte rapporterar från Bigården som är på plats och slutbesiktning är på gång. Samarbetar med
Barbacka om barnens bigård bland annat.
- Katarina har Art&Motions men eftersom de inte fått sitt formella beslut än har de inte vågat
starta med den del som är leaderfinansierat.
www.skanesess.se
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- Gunilla om Barnens hembygdspark. De är i slutfas. Aktivitetsslingan används flitigt och scenen
med. Där har varit en konsert med 400-500 deltagare bland annat.
- Carina informerar om utställningen om Scanisaurius som är riktigt proffsig och pågår till
november.
- Agne rapporterar från Sliperiet Gylsboda som egentligen är ett avslutat projekt men där händer
väldigt mycket positivt. Projektet har där gett stora effekter på verksamheten!
- Bosse har varit i kontakt med Wanås som undrar när beslutet från Jordbruksverket fattas då de
behöver medel för att fortsätta sitt arbete. Kerstin kunde meddela att projektet är i fas att få
beslutet inom kort.
Godkände rapporterna att föras till handlingarna.
14) Beslöts datum för årsstämma till den 28/4 2022.
15) Ingen ansökan om medlemskap är inkommen.
16) Till nästa LAG-möte finns 2 eller 3 ansökningar att fatta beslut om. Till det behövs
bedömningsgrupper. Kerstin skickar ut en förfrågan till LAG om möjligheter att ingå i en
bedömningsgrupp.
17) Innan mötets avslut gratulerades Fredrik Lager med vacker sång och blommor då han nyss fyllt 50 år.
18) Ordförande Lotte Melin tackar LAG för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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Kerstin Hallenborg

Per-Ingvar Nilsson

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