
 

 

Projektpresentation: kl. 17.00-17.15  

Möte: kl. 17.15-20.30 

Plats: Tobaksgatan 11, Ystad 

Närvarande: Andrea Nowag, Carina Almedal, Lilian Schimmele, Madelene Johansson (lämnade 

mötet kl. 18.00-19.30 under § 8.1 pga. jäv), Margareta Fries, Sofie Bredahl, Sven-Anders 

Sölveborn (lämnade mötet kl. 19.30 efter § 8), Thorbjörn Sjunneson (kom 17.40 under § 6), 

Ulrika Fausö. 

Ej närvarande: Lennart Holst, Olle Viberg, Patrik Juhlin, Linn Thiesen 

Övriga närvarande: Kristin Persson och Julia Falkman (personal) 

Tillförordnad ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet öppnat. 

LAG ansåg att mötet var utlyst i enighet med stadgarna. 

Ulrika Fausö valdes till justeringsperson. 

Styrelsen godkände dagordningen. 

Föregående mötesprotokoll från 2017-03-21 lades till handlingarna. 

LAG beslutade att träffas trekvart före föreningsstämman för att ta fram ett förslag på ny 

valberedning. Sven-Anders Sölveborn gavs i uppgift att kontakta tre personer som kan föreslås 

till valberedningen. 

Punkten utgick då arbetsgruppen ännu inte är klar. 

Projektnamn Mobilt kulinariskt centrum – Maturum Österlen 



 

 

Sökande En God Granne AB 

Journalnummer 2016-3930 

Kontroll av jäv Madelene Johansson anmäler jäv. 

Kontroll av beslutsmässighet 8 av 12 ledamöter är närvarande med representation från 
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är 
beslutsmässig. Ingen sektor har 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 
och indikatorer inom samtliga delmål genom samarbete 
skapa modell för hur matproducenter, besöksnäringen m.fl. 
kan gestalta och arbeta med österlensk mat och 
måltidskultur. Det skapas också ytterligare aktiviteter för de 
boende i området. Projektet kommer att bidra till att nya 
produkter och arbetstillfällen skapas. Projektet går väl i 
linje med den lokala utvecklingsstrategin och bidrar till att 
målen inom insatsområde 1 uppfylls.  

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla målen i 
Landsbygdsprogrammet inom lokalt ledd utveckling 
genom att bidra till företagsutveckling och ekonomiskt 
tillväxt på landsbygden.  

Villkor  1. Projektägaren är ett företag. 
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.] 

LAG-beslut   Återremittering 

Motivering till LAG-beslut LAG anser att vissa poster i budgeten inte är rimliga och 
begär därför in kompletteringar, dessa specificeras i ett 
kompletteringsbrev till sökande. 

 

Projektet bordlades till nästa LAG-möte den 7 juni 2017 pga. ej beslutsför styrelse i ärendet. 



 

 

Verksamhetsledaren kommer att vara föräldraledig mellan den 15 september 2017 och 13 augusti 

2018. Detta vikariat, samt tjänsten som handläggare, ligger ute på vår webbplats. 

Personalen på leaderkontoret har semester, vilket innebär att leaderkontoret har semesterstängt 

vecka 28-30. 

Verksamhetsledaren gav en ekonomisk uppföljning. 

Styrelsen kommer att ha ett konstituerande möte efter föreningsstämman den 25 april. 

Nästa LAG-möte är den onsdagen den 7 juni kl. 16:00 i kommunhuset i Sjöbo. 

Dessförinnan erbjuds gamla och nya LAG-ledamöter en utbildning torsdagen den 11 maj kl. 

17:00 på Tobaksgatan 11 i Ystad. 

Tillförordnad ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet avslutat. 

 

Protokollförare  Justeringsperson 

   

Julia Falkman, sekreterare  Kristin Persson, verksamhetsledare 

   

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Sofie Bredahl, t.f. ordförande  Ulrika Fausö, ledamot 

 


