Dokument

Sida

MÖTESPROTOKOLL

1 (7)

Upprättad av

Datum

Protokoll nr

Jacqueline Hellsten

2021-09-16

1

Styrelsemöte för LAG
Datum för mötet

Tid

Plats

15 sep

9.00-14.00

Över Enhörna bygdegård

Närvarande

Offentliga: Berit Christoffersson, Gunilla Persson, Anders Magnusson.
Johan Schönbeck ankom vid §6
Privata: Mats Denninger ankom vid §4
Caxton Njuki, Lova Sima,
Ideella: Tage Gripenstam, Roland Lönnerbro, Sara Littorin, Lars-Gunnar
Thor
Frånvarande

Raili Nilsson, Sara Helgstrand, Marlene Ackland och Lars Wessman
Adjungerade

Vice ordförande Tage Gripenstam leder punkterna fram till att ordinarie ordförande ankommer.

§1

Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen.

§2

Val av justerare

Till justerare väljs Caxton Njuki

§3

Föregående protokoll

Efter genomgång godkändes föregående protokoll från den 28 juni 2021

§4

Rapportering och presentationer

§ 4.1
Ekonomisk rapportering
VL redogör resultat och balansräkning per den 30 aug 2021 samt ett saldobesked
från banken. Inga avvikelser noteras.
§ 4.2

Projekt, pågående, avslutade m.fl.

Journal nr:

Namn

Status

slutdatum

Noteringar

2016 2724

Driftsprojekt
LAG

Beslutat SJV
2016-06-28

2023-06-30

Ny extra tilldelad budget
Vi ska ansöka om förlängning baserat på den första utökade budgeten.
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Hur den extra tilldelade budgeten
påverkar driften diskuteras i §4.1

2017 2223

Kick Start Strategisk
mångfald

Beslutad SJV
2018-03-22

2021-06-30

Slutredovisad och godkänd av
SJV Utbetald

2018–3138

Willkommen
Deutschland 2.0

Beslutad SJV
2020 sep

2021-12-31

Kontakt har tagits med projektdeltagare om möjlighet till genomförande av jaktresa, dock
utan framgång.
Ny kontakt med en frukt och
bärrådgivare från Byern har tagits
under sommaren. Diskussion förs
mellan Föreningen Sörmlandsäpplen om en studieresa i vår.
Föreslås att förlänga projektet
minst ett år. Se § 5.5

2019 3433

Oxelösunds Järnvägsmuseum

Beslutad SJV

2022-06-30

Under handläggning för utökad
budget. Kompletterad med uppgifter om intäkter under projekttid.

2019 2875

Nycklar till framtiden

Beslutad SJV

2021-12-31

Lägesrapport avstämd våren -21

2020 373

Dans som integration

Beslutad SJV

2021-09-01

Ansökan om förlängning och utökad budget se § 4.4

2020–1903

Förstudie 4H gård Nyköping

Beslutad SJV
juni 2020

2021-10-31

Ansökt om förlängning

2022-11-30
2020–1899

Vrenaklippet

Beslutad SJV
sep

2021-10-30

Bygglovet klart.
Kan vara aktuell för förlängning och ev utökad budget...
virkespriser och leverantörer.

2020–1987

Ett robustare företag för
landsbygdsbostäder

Beslutad SJV
2020-07-02

2021-12-31

Slutredovisad 15 juli 2021

2020–1762

Trosa Fiskehamn

Beslutad Länsstyrelsen 202007-23

2021-12-31

Enligt sökande ligger ärendet
hos länsstyrelsen för utredning
Förhoppningsvis hinner det bli
klart under hösten

2020–3136

Blackbox

Beslutad SJV
jan

2021-10-31

Kontaktat sökande...

2020–3263

Håcknesta Outdoor center

Beslutad SJV
jan

2020-10-31

Ersatt bryggor till bryggbåtar.
Bokat platsbesök under september

2020–3359
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Beslutad SJV
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2021-08-31

Slutredovisad. Platsbesök
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2020–3242

Hållbar mat Salem

Beslutad SJV
jan

2021-10-31

Platsbesök 27/8 Påbörjat slutredovisning

2020–3252

Scen i Oxelösund

Beslutad SJV

2021-06-18

Slutrapporterad. 18 juni Medfinansiering från kommunen inbetald.

2020–3318

Frisk Forest Skogsträdgård

Beslutad SJV 8
juli 2021

2021-12-01

Lager och logistik - lösningar för mer lokal mat

LAG-klar 2021
juli

2022-10-31

2020–2927

LAG-klar 2021
juli

2023-12-31

2021–2448

Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelsproduktion
Södra Vårdinge grönsaksodling

LAG-klar 2021
juli

2022-06-30

2021–2502

LAG-klar 2021
juli

2022-02-28

2021–2544

Förutsättningar för att bevara och utveckla skärgården i Sörmland
18 pågående projekt

§ 4.3
•
•
•
•
•

VL redogör lista för inkomna idéskisser som är under beredning.

Christineholmsbryggan
Enhörna
Hölö Mörkö Hbf
Salems Växthus
Motorburen ungdom

§5

Ärenden för beslut

§ 5.1
Extra tilldelad budget
Regeringen tog den 26 augusti 2021 beslut om extra tilldelning i budget för förlängningsåren 2021‑2022 inom landsbygdsfonden. Bifogat finns förslag på fördelning av budget per leaderområde som LAG behöver ta ställning till senast 1
oktober 2021.
Det totala beloppet för extra tilldelning som fördelas till Leader är 45 miljoner
kronor för åren 2021 och 2022. Jordbruksverket föreslår att den extra budgetfördelningen till leaderområdena fördelas enligt samma fördelningsprincip som vi
använde vid tidigare fördelningen av budget för förlängningsåren 2021‑2022.
Till denna extra tilldelning kommer ingen medfinansiering av övrigt offentligt
stöd att krävas. Tilldelning kan ske till de områden som har landsbygdsfonden i
sin strategi och som har valt att fortsätta under förlängningsåren. Tilldelad
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budget för förlängningsåren 2021‑2022 behöver inte särskiljas från tilldelad budget vid startbeslut.
Enligt tabellen har SJV föreslagit en extra tilldelning till Leader Sörmlandskusten om 794 113 kr.
AU har föreslagit styrelsen att minst ta emot den föreslagna summan samt föreslå
om ytterligare medel då vi har många projektansökningar på gång i området.
Beslutas att begära 1 500 000 kr i extra tilldelning för åren 2021–2022.

§ 5.2
2021–2947 Förstudie Stall Bergtorp
LAG tar del av projektplan och budget samt rimlighetsbedömer indikatorer.
Beslutas att prioritera projektet, se bilaga

§ 5.3
2021–2559 Odlingsinkubator Södertälje
LAG tar del av projektplan och budget samt rimlighetsbedömer indikatorer.
Beslutas att prioritera projektet, se bilaga

§ 5.4
2020–737 Dans som integration/Omprövning
VL redogör ansökan om omprövning av projektet. Sökande begär förlängning av
projekttid och utökad budget pga. att pandemin försenat aktiviteter.
Målet med projektet är att aktivera barn och ungdomar i fritidsaktiviteter, påverkan genom ökad kunskap och nätverkande kring socialt entreprenörskap samt ta
fram och marknadsföra en metodbeskrivning av integration.
Det som inte är utfört är ta fram och marknadsföra en metodbeskrivning av integration samt till viss del påverkan genom ökad kunskap och nätverkande kring
socialt entreprenörskap.
Styrelsen anser inte att sökandes motiv för att utöka projektets kostnader är tillräckligt motiverade eftersom det inte finns en tydlig förklaring till varför just arbetet med metodbeskrivning inte har kunnat genomföras under pandemin. Att arbeta med strategiska frågor, sammanställa koncept och verksamhetsplanering har
varit arbetsuppgifter som inte påverkats nämnvärt av pandemirestriktioner och
det har funnits tillräckligt med resurser avsatt för ändamålet.
Styrelsen beslutar:
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att inte bevilja utökad budget
att bevilja förlängning till minst våren -22 under förutsättning att sökande
kompletterar ansökan med en handlingsplan för förlängningsperioden
§ 5.5
Personal kanslifunktion
VL redogör förslag till ny budget för driftsprojektet till förlängningsperioden.
Budgeten är utökad med att också finansiera en deltidsanställd administratör. Det
finns motiv till att behålla Eva Westergren, som är inarbetad i föreningens arbetssätt och känner till verksamheten. Eva har också meddelat att hon ställer sig
tillförfogande under samma villkor som beskrivs i projektanställningen för Strategi 2023–2027.
Beslutas att anställa Eva Westergren från och med 1 oktober 2021 och tills
vidare på 50% tjänst på samma lönevillkor som gäller för den projektanställning Eva nu innehar, 40 000 kr per månad, samt
att uppdra åt VL att ta fram och underteckna tjänstgöringsavtal mellan Leader Sörmlandskusten och Westergren, samt
att ansöka om förändring/förlängning av nuvarande driftsprojekt.
§ 5.6
Willkommed Deutschland
VL redogör lägesrapport kring projektet. Pga. pandemin har det inte gått att genomföra det planerade studieresorna till SüdWest Mecklenburg. Vi har också
tappat en del av våra upparbetade kontakter då det bytts personal i de andra leaderområdet. Det finns alltjämt ett intresse från våra egna deltagare att försöka
återuppta planerade aktiviteter.
Under sommaren har dessutom en ny kontakt påbörjats med ett område i Södra
Tyskland gällande erfarenhetsutbyte av frukt- och bärodling. Det finns därför anledning att undersöka om det finns intresse av att inkludera ett ytterligare leaderområde till projektet.
Beslutas att ansöka om förlängning av projektet med ett och ett halvt år.

§6

Ärenden för information

§ 6.1
Strategi 2023–2027
Eva Westergren redogör inkomna synpunkter på remissversionen av Strategi
2023–2027 samt plan för när stämman fattar beslut om slutversionen.
§ 6.2
Regionala träffar
VL rapporterar om regionala och nationella träffar.
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§ 6.2.1 Nationella Leaderträffen 11 nov 2021
Träffen blir, precis som förra året, digital och kommer att innehålla såväl information och inspiration som diskussioner och samtal.
§ 6.2.2 Medlemsträff Landsbygdsnätverket
I höst är det dags för Landsbygdsnätverkets medlemsträff! På träffen får du som
kommer från en medlemsorganisation chans att lära mer om andra, skapa nya
kontakter och stärka relationer för framtiden. Temat är: Så gör vi varandra (ännu)
bättre.
§ 6.2.3 Landsbygdsforum 8 okt Nyköping
Arrangeras av Nyköpings kommun på Östermalma
§ 6.2.4 Lokalekonomidagarna 20–21 oktober 2021
Lokalekonomidagarna 2021 kommer att hållas digitalt den 20–21 oktober på temat “Lokal omstart – hur bygger vi robusta samhällen?”
§ 6.2.5

European Rural Entrepreneurship Voices -webinar, 22 of September 2021
How the rural entrepreneurship looks like in 2040 based on the learnings of the
European Rural vision 2040. The focus of the is especially to hear the voices of
rural entrepreneurs across Europe facing similar challenges and opportunities
than the organizing regions North Karelia and Lapland in Finland.

§7

Övrigt

§ 7.1
Administrativ resurs till LUS
LUS föreningsstämma beslöt den 14 april 2021 att uppdra åt styrelsen att lägga
fram förslag på finansiering av en deltidstjänst som motsvarande VL för Lokal
Utveckling Sverige. Styrelsen föreslår att medlemsområdena finansierar ett LUSkansli utifrån fördelningen av budget för förlängningsåren, se bifogad mall.
Jordbruksverket har i e-post till ordförande Lovisa Carneland godkänt att utgiften
faller under ”köpt tjänst” och är därmed en direkt kostnad.
Förslaget är vidare att Lokal Utveckling Sverige registrerar sig som arbetsgivare
och LUS styrelse kommer ha arbetsgivaransvaret. De område som eventuellt inte
förbinder sig att medfinansiera enligt bifogat upplägg, måste meddela detta före
den 20 augusti 2021.
AU har bekräftar beslutet per Capsulam om att medverkan till administrativ resurs till föreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS) med 8 838 kr per år under
förlängningsperioden med motiveringen att: Leaderområdena hanterar i praktiken miljardbelopp i nära samverkan med SJV. Det är rimligt att vi gemensamt
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avsätter lite mer pengar för att säkra en samlad kompetens och resurs som kan
företräda Leaderområdena i dialogen med regering och myndigheter.
LAG beslutar konfirmera detta beslut, fattat per capsulam

§8

Nästa möte

Beslutas till andra halvan av november. VL skickar ut en Doodle.

Vid protokollet:

Jacqueline Hellsten
Jacqueline Hellsten (Sep 20, 2021 12:49 GMT+2)
Jacqueline Hellsten

Justeras

Mats Denninger

Mats Denninger (Sep 20, 2021 09:28 GMT+2)
Ordförande: Mats Denninger
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