Skånes Ess 50
Protokoll styrelsemöte 50
Datum 22-04-05, 17.30 – 20.00
Plats: Bigården, Önnestad
Närvarande: Sara Widesjö, Tommy Johansson, Katarina Honoré, Agneta Henriksson, Carina Flodin,
Agne Andersson, Gunilla Kärrdahl, Birte Lau, Tommy Johansson, Bosse Pehrsson, Charlotte Åkesson,
Lotte Melin, Filip Lindgren, Florence Svensson, Fredrik Lager, Eva Berglund
Närvarande personal: vl Kerstin Hallenborg
Före mötets öppnande fick LAG en visning av Bigården som finansierats med leadermedel av ordförande
i Kristianstads biodlarförening, Klas Granberg.
1) Ordförande Lotte Melin tackade för visningen, hälsade alla välkomna och förklarade mötet för
öppnat.
2) Tommy Johansson (Ö) valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3) Dagordningen godkändes.
4) Konstaterades att mötet är beslutsmässigt med 9 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter, varav
Katarina Honoré, Agneta Henriksson, Birte Lau, Tommy Johansson (O), Bosse Pehrsson, Filip
Lindgren och Eva Berglund är i tjänst. 46,7% beslutande är från offentlig part och 33,3% beslutande
från ideell och 20% från privat part. Partnerskapstillhörighet redovisas i bilaga 1.
5) Protokoll 480303 och 490316 godkändes och lades till handlingarna.
6) Beslutsärende projektansökningar:
a) Projektnamn:
Långhalmströska
Sökande:
Blåherremöllas Vänner, 802493-4633
Journalnummer:
2022-180
Version:
20220309
Jäv:
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Ingen anmäler jäv.
Åtgärd och fond:
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar många som verkar på landsbygden.
Insatsområde:
Korskopplingar
Bedömning:
Ansökan får 320 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Beslut:
LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd.
Motivering:
”Ett projekt som ligger i tiden och i linje med Leaders själ. T.ex. är bevarandet av
gammal kunskap och inte minst kulturhistorisk sådan oerhört viktig. Även att sprida
detta har i grund och botten en betydligt större betydelse än vad många anar och med rätt
ansats och rätta ingångsvärden ser vi positivt på detta. Projektet bidrar till målen i
Skånes Ess strategi 2014-2020”.
Budget / Finans:
Projektets totala budget är 556 250kr, varav 372 687 kr finansieras med
projektstöd och 183 563kr finansieras av Länsstyrelsen i Skåne (ÖOS).
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån till 100% med motivering att projektet bedöms
vara till nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till
del. Insatsen är starkt identitetsskapande för området och
kompetensutvecklande för åtgärder som gynnar utveckling i nordöstra
Skåne.
Kontakt LAG:
Charlotte Åkesson
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b) Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Version:
Jäv:
Åtgärd och fond:
Insatsområde:
Bedömning:

Beslut:

c) Projektnamn:
Sökande:
Journalnummer:
Version:
Jäv:
Åtgärd och fond:
Insatsområde:
Bedömning:
Beslut:
Motivering:

FET, Fåmansföretag och Enmansföretag i Tillväxt
Göinge Näringsliv, 769605-9067
2022-654
20220314
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Ingen anmäler jäv.
Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –
genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar många som verkar på landsbygden.
Konkurrenskraft
Ansökan är inte bedömd då man efterfrågar en förklaring på den offentliga
resursen som i ansökan beskrivs vara näringslivschefens ordinarie arbete.
LAG ifrågasätter detta då projektet ska innebära nya och innovativa insatser
för att nå målgruppen och därmed inte kan ingå i näringslivschefens
ordinarie arbete.
LAG återremitterar ansökan till sökande för en förklaring och komplettering
avseende den offentliga resursen och medfinansieringen.. Kerstin meddelar
sökande.
Möteslokal Juleboda
Julebodas Vänner, 802537-9119
2022-728
20220330
Ordförande ställer frågan om jäv föreligger i ärendet. Ingen anmäler jäv.
Ansökan är ett projektstöd till företag inom lokalt ledd utveckling,
landsbygdsfonden –genomförande. Insatsen bedöms ligga i
landsbygdsfonden då insatserna ska ske på landsbygden.
Social inkludering
Ansökan uppfyller inte kravet att vara ett projekt inom stödåtgärden
projektstöd inom med leadermetoden. Därmed är ingen poängbedömning
gjord på projektet.
LAG beslutar avslå ansökan om projektstöd.
”Då det är ett projekt där nyttan tillfaller i första hand ett företag, Juleboda Gård, och
den verksamhet man bedrivar i företaget, bedömer LAG att det inte uppfyller villkoret
att vara ett projekt med samverkan mellan tre eller flera företag och där nyttan av
insatsen tillfaller alla ingående företagen. Nyttan tillfaller för få för att uppfylla villkoret
för ett leaderprojekt.
Verksamhetsledaren meddelar sökande beslutet.

7) Årsstämman 2022
a) Förvaltningsberättelsen med bokslutet skickas ut till LAG inom det närmaste för genomläsning
och godkännande. Förvaltningsberättelsen skrivs under av ordinarie ledamöter efter den blivit
godkänd. Kerstin fixar logistiken för underskrifterna.
b) Styrelsens förslag till stämman om disponering av resultatet är att föra resultatet i ny räkning:
8) Rapporter
a) Det har varit lunch-lunch konferens på Breanäs 1-2/4 då man arbetat kring utvärdering,
uppföljning samt LAG:s arbete med urvalskriterier och bedömningar. Bland annat har man
bestämt att kontaktpersonernas uppdrag ska ses över för att kunna följa upp projekten bättre. Ett
stort tack till Annika Jönsson som med kort varsel ansvarade för fredagens arbete då Johanna
blivit sjuk och Kerstin fick förhinder och kom till Breanäs först till kvällen, samt tack till Malin
Wildt Persson som tog hand om lördagens arbete kring urvalsarbetet.
b) Lotte rapporterar från interimsstyrelsens arbete med strategi 2023-2027. En valberedning är
tillsatt att ta fram förslag till styrelse för Leader Östra Skåne och en arbetsgrupp som arbetar med
urvalskriterier som också ska vara klart till den 15/10. Information om arbetet läggs upp på
droppen.
www.skanesess.se
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c) Verksamhetskontorets bemanning har nu minskats med redovisningsekonom från den 1/3.
Kerstin gör också LAG uppmärksam på att under hösten börja titta på en lösning på
verksamhetsledarrollen från den 1/1 2023 då Kerstin avser att gå i pension.
d) Fler och fler projekt avslutas och slutrapporter läggs upp på droppen. Kerstin ska ta fram en lista
över pågående projekt till nästa LAG-möte.
e) Rapport från LAG
 Sara rapporterar från Vikens Värde Varar. Projektet är avslutat och de har fått sin
slututbetalning.
 Eva lämnar rapport från Näsums Byutveckling vilkas arbete man kan följa på Facebook.
 Florence tar upp vad som är på gång inom projektet SPIRA.
 Bosse har uppmärksammat projektansvarig för Upptäck Skånes Gröna Hjärta att en aktör
som är med på filmen byter äger och verksamheten läggs ner.
 Filip slår ett slag för Hanöbuktsveckan där bland annat Havsdrakarnas Hus kommer att delta.
 Kerstin meddelar att Naturnära rörelse äntligen fått bygglov för insatserna i projektet och kan
starta sitt arbete.
f) När det gäller Leaderbussen den 26/4 och 6/5, så är det få anmälda än så länge och LAG
uppmanas att sprida inbjudan. Programmen blir klara inom snar framtid och då skickas dom till
LAG och läggs upp på hemsidan. Beslut om medverkan och ersättning för de offentliga
beslutsfattarna bör tas av respektive kommun. Inbjudan är även avsedd för LAG-ledamöter,
projekt och andra intresserade för att få så många som möjligt att delta. Anmälan sker till infoadressen eller direkt till Johanna eller Kerstin.
Godkände rapporterna att föras till protokollet
9) Det har inkommit en ansökan om medlemskap från Skånes Horn av Afrika, 802455-4605.
Beslöts godkänna ansökan om medlemskap från Skånes Horn av Afrika.
10) Inga övriga ärende är anmälda.
11) Ordförande Lotte Melin tackar LAG för ett givande möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

…………………………………………

…………………………………………

Kerstin Hallenborg

Tommy Johansson

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