Projektpresentationer: kl. 18.00-19.20
Möte: kl. 19.20-22.40
Plats: Tobaksgatan 11, Ystad
Närvarande: Sofie Bredahl, Thorbjörn Sjunneson, Sven-Anders Sölveborn, Patrik Juhlin, Lilian
Schimmele, Lennart Holst, Carina Almedal (lämnade mötet kl. 20.50 under § 10.1 innan beslut),
Madelene Johansson, Margareta Fries, Ulrika Fausö, Andrea Nowag (kom kl. 19.00 under
projektpresentationerna).
Ej närvarande: Olle Viberg, Linn Theisen
Övriga närvarande: Personal: Kristin Persson och Julia Falkman.
Valberedningen: Marina Hansson, Hans-Erik Nilsson, Patrik Karlsson (lämnade kl. 19.10)

Vice ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet öppnat.

LAG ansåg att mötet var utlyst i enighet med stadgarna.

Sven-Anders Sölveborn valdes till justeringsperson.

Styrelsen godkände dagordningen med tilläggen 8.1 Ordförandeträff och 8.2 Valberedningen.

Föregående mötesprotokoll bordlades till nästa LAG-möte.

Verksamhetsledaren redogjorde för utfallet fram till och med oktober.
Styrelsen beslutade att göra följande ändringar i budgeten för driften (journalnummer 2016-4812):
2000 SEK från marknadsföringsaktiviteter, material
2000 SEK från marknadsföringsaktiviteter, lokal
4000 SEK till projektmöten, material
Verksamhetsledaren informerade om vilka fakturor som överstigit 10 000 kronor.

§ 7.1 Intresseanmälningar
Verksamhetsledaren berättade om status för intresseanmälningar och projekt på väg in:
antal inkomna intresseanmälningar: 45 st
antal projektgrupper/idéer som hänvisats vidare: 12 st (14)
antal genomförda möten med projektgrupper: 35 st
antal uppskattade ansökningar till behandling på nästa LAG-möte: 2 st
antal behandlade ansökningar efter dagens möte: 12 st
antal anmälda projektgrupper till nästa utbildningstillfälle ”Ansökan om projektstöd”: 5 st
Verksamhetsledaren berättade om de två projektansökningar som är på väg in.
(JF = Julia Falkman, KP = Kristin Persson)
Genomförda
Kommunikationsnätverksträff för LEADER i Skåne, JF
Enkätsvar till LUS, KP
Fondsamordningsmöte, JF
Kommande
EPA-möte, 16 november 2016, JF
Konferens Östersjöfiske, 18 november 2016, KP
Utbildning för projektgrupper i ansökan om projektstöd, 21 november 2016, KP & JF
EU-projektutbildning, 24 november 2016, KP & JF
EPA-möte, 6 december 2016, KP & JF
LAG utvärdering och uppföljning, 7 december 2016, KP & JF
Verksamhetsplanering, 12-13 december 2016, KP & JF
Nätverksträff med övriga leaderområden i Region Syd, 14 december 2016, KP & JF

Sofie Bredahl redogjorde för den regionala ordförandeträff hon ska på den 21 november. LAG
ombeds att mejla förslag på punkter att ta upp på träffen till Sofie.
Marina Hansson från valberedningen berättade att den ej har förslag nu på nya ledamöter till
LAG för fyllnadsvalen, utan planerar dessa till föreningsstämman den 25 april, vilket LAG nu
bejakar.

Meddelande om beslut som tillförordnad ordförande Sofie Bredahl tagit, efter delegation från
LAG, gällande sänkning av stödbelopp. Projektägaren har inkommit med en ändring av budget.

Föreningen Yalla Sjöbo har blivit momsregistreringsskyldiga och utgifterna i budgeten är ändrade
till exklusive moms.

Projektnamn

Must-SM i Kivik

Sökande

Svenska musterier ideell förening

Journalnummer

2016-6565

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

11 närvarande ledamöter med representation från samtliga
kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 %
representation.
En ledamot från privat sektor lämnade mötet efter
behandling av ärendet, men innan beslut, varpå Madelene
Johansson (offentlig sektor) lade ner sin röst för att ingen
sektor skulle ha mer än 49 % representation.

Åtgärd

Genomförande

Projekttyp

Projektstöd

Insatsområde

1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
Insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader,
delmål 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4. Projektet syfte är att höja
äppelmustensstatus som fest- och måltidsdryck lokalt,
regionalt och nationellt, främja tillverkning, försäljning och
användning av kvalitetsmust, stödja samverkan mellan
företag samt gynna besöksnäringen på Österlen med fokus
på den lokala äppel- och mustnäringen. Projektet syfte är
också att arrangera workshops för gymnasiestudenter,
befintliga odlare och butiker, restauranger och
dryckesbranschen. Projektet bidrar till lokal förädling och
produktutveckling, samverkan för utveckling av nya lokala
marknader samt workshops för kompetensöverföring och
kompetenshöjande insatser.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektet bidrar till ekonomisk utveckling på landsbygden
vilket är det grundläggande målet för Jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Projektet bidrar också till
landsbygdsprogrammet, unionsprioritering 6 genom att

projektet bidrar till företagsutveckling och stärkt
konkurrenskraft.
Villkor

1. Projektägaren är en förening.
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
3. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
4. Ansökan uppfyller inte villkoret om en kostnadseffektiv
och realistisk budget.
5. Ej aktuellt då ansökan inte uppfyllde samtliga villkor.

Totalpoäng för urvalskriterier

-

LAG-beslut

Återremittering

Motivering till LAG-beslut

LAG anser att den nedlagda arbetstiden för projektledare
och kommunikatör är rimlig men att timkostnaden är för
hög.

Bedömning av projektet sköts upp till nästa LAG-möte.
Bedömning av projektet sköts upp till nästa LAG-möte.
Bedömning av projektet sköts upp till nästa LAG-möte.

Inget att rapportera.

Inga övriga frågor.

LAG beslutade att ta mötestiden för utvärdering och uppföljning den 7 december 2016 kl. 18.00 i
Ystad till ett extra LAG-möte och istället hitta en ny mötestid för det för utvärdering och
uppföljning. Verksamhetsledaren skickar ut en förfrågan om datum och tid.

Vice ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet avslutat.

Protokollförare

Justeringsperson

Julia Falkman

Kristin Persson, verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Sofie Bredahl, ordförande

Sven-Anders Sölveborn, ledamot

