Skånes Ess 47
Protokoll styrelsemöte 47
Datum 21-12-08, 17.30 – 19.00
Plats: Broby Gästgivargård
Närvarande: Sara Widesjö, Kenne Jönsson, Tommy Johansson, Jenny Önnevik, Katarina Honoré, Carina
Flodin, Fredrik Persson, Agne Andersson, Gunilla Kärrdahl, Bosse Pehrsson, Charlotte Åkesson, Yvonne
Kievad, Lotte Melin, Filip Lindgren, Per-Ingvar Nilsson, Florence Svensson
Närvarande personal: vl Kerstin Hallenborg, Johanna Grundström och Erik Rosenblad.
Mötet öppnas:
1) Ordförande Lotte Melin hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
2) Kenne Jönsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3) Dagordningen godkändes.
4) Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 11 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter, där Katarina
Honoré, Bosse Pehrsson, Filip Lindgren och Per-Ingvar Nilsson är i tjänst. 33,3% beslutande är från
offentlig part, 33,3% beslutande från ideell och 33,3% från privat part. Partnerskapstillhörighet
redovisas i bilaga 1.
5) Protokoll 45211101 och 46211115 godkändes och lades till handlingarna.
6) Beslutsärende utökad budget CIRCLE:
Budgeten för projektet 2019-4159 CIRCLE, behöver utökas på grund av förlängning till hösten 2022,
ökade kostnader för personal och ökade kostnader för studiebesök i Sverige. Budgeten för projektet
ökas från 554689 kr till 748302 kr enligt ny budgetmall, bilaga 2.
Beslöts utökad budget enligt bifogad budgetmall. Förlängning av projektet CIRCLE beslöts vid förra
LAG-mötet till den 30/11 2022
7) Beslutsärende omflyttning av medel mellan åtgärder:
Tillgängliga medel att besluta om i EJFLU samarbete behöver vara 1 310 000kr för att Hola Lake
Immeln 2 och CIRCLE:s utökade budget ska få formellt beslut. Totalt måste 1 153 238kr flyttas över
från EJFLU genomförande till EJFLU samarbete, för att den totala summan ska uppnås.
Beslöts tillstyrka ovanstående omfördelning av tillgängliga medel.
8) Rapporter:
a) Strategin 2023-2027: Verksamhetskontoret väntar med spänning på eventuella kompletteringar på
den inskickade strategin 2023-2027 för Leader Östra Skåne och det bör komma besked denna
vecka.
En interimsstyrelse är bildad med ordförande och vice ordförande från de tre leaderföreningarna.
Till ordförande i styrelsen är Olof Persson utsedd och till sekreterare Malin Wildt Persson som
båda accepterat.
Arbete som ska utföras under våren och sommaren 2022 är bildande av ny förening med stadgar,
styrelse mm men även framtagande av urvalskriterier för bedömningar av projektansökningar.
Förslag finns att det blir olika grupper som arbetar med de olika frågorna och de utses tidigt 2022.
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b) Rapport från verksamhetskontoret är att det finns inget nytt att rapportera utan allt flyter på bra.
Johanna har tagit fram filmer som presenteras en i varje dag fram till julafton i en julkalender.
Den publiceras på Facebook och på hemsidan. Dela och sprid gärna.
c) .LAG:s kontaktpersoner:
- Florence rapporterar från Spira som går mycket bra och där man fått mycket uppmärksamhet i
olika kanaler och sammanhang. Projektet har bjudits in till kommunen för att informera om sina
aktiviteter och även i samband med kommunens satsning på ”det goda åldrandet”.
- Carina påminde om utställning om Scanisaurius som pågår på Ifö Center Bromölla. Hon
lämnade även rapport från skulpturens 50 års-jubileum.
- Bosse har fått rapport från projektet Upptäck Skånes gröna Hjärta av Mattias Givell. Den ena
parten i projektet, Tydingesjöns Camping, har fått ny ägare från Osby kommun, som är positiv till
projektet. Filmningar är genomförda och färdigställs fram till april/maj 2022. Projektet ska finnas
på regionaltrafikens kanaler januari 2022 och seminarier planeras till hösten 2022.
- Charlotte rapporterar att den mobila scenen som är finansierad med leadermedel användes
under Scanisaurus 50 års firande samt är på plats på söndag under luciakröning i Bromölla.
- Kerstin meddelar att Naturnära rörelse har fått sitt formella beslut.
- Johanna hälsar från Ted och Barnens Hembygdspark att de är mycket nöjda med vad som
åstadkommits i projektet och att både scen och äventyrsled används flitigt.
Godkände rapporterna att föras till handlingarna.
9) En påminnelse om lunch-lunch konferens den 21/1-22/1 på Breanäs Hotell skickas till LAG. Då
hoppas alla att restriktioner med anledning av pandemin upphört. LAG uppmanas att boka in dagarna
i sin planering för våren.
10) Kerstin och Johanna lämnade en kort rapport från konferensen i Halmstad 30/11 - 3/12 som hölls
med anledning av ELARD och Leader 30 år.
11) Agne bjöd in till start-up med workshop och brainstorming i projektet Hola Lake Immeln 2 den 10/1
på Breanäs.
12) Ingen ansökan om medlemskap är inkommen.
13) Inga övriga ärende är anmälda.
14) Ordförande Lotte Melin tackar LAG för ett gott samarbete under året och tackar även personalen för
väl utfört arbete under 2021. Med detta önskades alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och
mötet förklarades avslutat.
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