
Valberedningens förslag till

LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 2018

Föreningens styrelse, LAG (Lokal Aktionsgrupp), ska bestå av totalt 15 ledamöter över 18 år.

De fyra kommunerna i leaderområdet ska representeras med vardera tre ledamöter; en från 
ideell sektor, en från privat sektor och en från offentlig sektor. Därutöver ska en ledamot 
representera SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté)och det ska finnas två ledamöter 
med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn.

Vidare ska en jämn köns- och åldersfördelning eftersträvas, så att inget kön utgör mindre än 
40 % eller mer än 60 % och att minst en ledamot är under 26 år.

Mandattiden i LAG är två år och val med växelvis avgång.

Föreningsstämman väljer de ideella och privata ledamöterna, medan respektive kommun 
och SÖSK utser de offentliga ledamöterna.

Ledamöterna i LAG ska tillsammans besitta kompetens inom, eller erfarenhet från, de Eu-
ropeiska struktur- och investeringsfonderna, LEADER Sydöstra Skånes insatsområden samt 
horisontella mål.

Namn Kommun Sektor Tid

FÖRSLAG TILL NYVAL

Linda Ohlsson Simrishamn Ideell 2018-2020 (väljs på 2 år)

Hanna Axelsson Sjöbo Ideell 2018-2020 (väljs på 2 år)

Janet ten Have Tomelilla Ideell 2018-2020 (väljs på 2 år)

FÖRSLAG TILL OMVAL

Patrik Juhlin Ystad Privat 2018-2020 (väljs på 2 år)

LEDAMÖTER MED FORTSATT MANDAT

Mats Genberg Simrishamn Privat 2017-2019 (ett år kvar)

Filip Måbring Sjöbo Privat 2017-2019 (ett år kvar)

Carina Almedal Tomelilla Privat 2017-2019 (ett år kvar)

Karin Lintrup Ystad Privat 2017-2019 (ett år kvar)

Patrik Karlsson Ystad Ideell 2017-2019 (ett år kvar)

Bengt Andersson Ystad Ideell 2017-2019 (ett år kvar)

OFFENTLIGA LEDAMÖTER

Mats Carlsson Simrishamn Offentlig 2018-2019 (utsedd på 1 år)

Thorbjörn Sjunneson Sjöbo Offentlig 2018-2019 (utsedd på 1 år)

Daniel Jonsgården Tomelilla Offentlig 2018-2019 (utsedd på 1 år)

Andrea Nowag Ystad Offentlig 2018-2019 (utsedd på 1 år)

Madelene Johansson Samtliga (SÖSK) Offentlig 2018-2019 (utsedd på 1 år)

Förslag till ordförande
Carina Almedal föreslås som ordförande för ett år.

Förslag till internrevisor
Följande personer föreslås som internrevisorer för ett år:
Ann-Margret Assarsson, Sjöbo, internrevisor
Per Håkanson, Sjöbo, revisorssuppleant



Valberedningens förslag till nyval 

PERSONPRESENTATIONER

Jag är en positiv och kreativ kvinna som bor i Simrishamn. 
Jag är ordförande i nätverket Qlara men är även aktiv i för-
eningslivet då jag är en idrottstok. Jag har ett stort nätverk 
genom mina olika engagemang, genom mina familj samt 
att jag tidigare jobbat som lärare. Jag älskar att jobba med 
utveckling och att få bidra till ett levande Österlen även 
i denna formen känns givande. Jag gillar att få vara med 
att skapa och få möta nya människor så det känns som en 
win-win-situation då jag får en kul utmaning samtidigt som 
jag får bidra. Jag tänker att jag kan bidra med otroligt många 
input då jag har en stor bredd från både personliga erfaren-
heter samt yrkeserfarenheter inom väldigt många områden 
(tex. projektledning, coachning, målsättning, integration, 
hälsa, kvinnligt företagande, ungdomar) samt ett stort nät-
verk. Sedan är det svårt att veta exakt vad utifrån detta som 
kan göra en skillnad som är en skillnad för LEADER då jag 
tidigare inte ingått i detta arbetet.

LINDA OHLSSON

Född 1977 (41 år)
Entreprenör, LindaOh!
Simrishamn

Jag är pigg och glad och är en sådan person som alltid har 
något på gång. Jag har ett stort intresse för företagande och 
av att lära mig mer, även att se andra personer utvecklas och 
att och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas. Jag känner 
att jag kan bidra med mina kunskaper om en växande fram-
tidsbransch och tycker att det är ett hedrande uppdrag att 
sitta i styrelsen. Jag vill att fler ska få chansen att förverkliga 
sina drömmar om ett projekt och jag tror jag kan tänka 
steget längre och se hur det ska fungera och även ge goda 
tips och råd.

HANNA AXELSSON

Född 1999 (18 år)
Student, simlärare
Sjöbo

Som mjölkproducent och mamma till tre barn som är akti-
va i föreningslivet är även jag engagerat och riktig intresserat 
i landsbygdens utveckling. Jag vill jobba för ett positivt sam-
spel mellan föreningarna, företagandet och den offentliga 
sektorn. Föreningar spelar en stor roll i barnens/ungdomar-
nas och deras föräldrars liv. Kan vi bidra till och möjliggöra 
projekt som hjälper fler att nyttja ett aktivt socialt liv i olika 
sammanhang så har vi gjort ett viktigt jobb för en levande 
landsbygd. På så sätt kan vi även ge nya svenskar en chans 
att komma in i samhället och lära sig kulturen och språket. 
Jag gillar öppna diskussioner och hoppas jag kan bidra med 
mina kunskaper och erfarenheter.

JANET TEN HAVE

Född 1977 (40 år)
Lantbrukare
Tomelilla

Information om övriga ledamöter finns på vår webbplats:
www.leadersydos traskane. se /om-os s / foreningen/ lag/



EU:S FONDER LEADER SYDÖSTRA SKÅNES INSATSOMRÅDEN HORISONTELLA KRITERIER

Namn Kommun Sektor Tid
EJFLU EHFF ERUF ESF

Närproducerat 
& nya lokala 
marknader

Kommunikation 
& tillgänglighet

Naturvärden 
& grön & blå 

tillväxt

Ekologisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

FÖRSLAG TILL NYVAL

Linda Ohlsson Simrishamn Ideell 2018-2020 (väljs på 2 år)

Ännu ej besvarat

X X X X

Hanna Axelsson Sjöbo Ideell 2018-2020 (väljs på 2 år) X X X X X

Janet ten Have Tomelilla Ideell 2018-2020 (väljs på 2 år) X X X X X

FÖRSLAG TILL OMVAL

Patrik Juhlin Ystad Privat 2018-2020 (väljs på 2 år) X X X X X X X X

LEDAMÖTER MED FORTSATT MANDAT

Mats Genberg Simrishamn Privat 2017-2019 (ett år kvar) X X X X X X X

Filip Måbring Sjöbo Privat 2017-2019 (ett år kvar) X X X X X

Carina Almedal Tomelilla Privat 2017-2019 (ett år kvar) X X X X X X X

Karin Lintrup Ystad Privat 2017-2019 (ett år kvar) X X X X X X

Patrik Karlsson Ystad Ideell 2017-2019 (ett år kvar) X X X X X X

Bengt Andersson Ystad Ideell 2017-2019 (ett år kvar) X X X X X X

OFFENTLIGA LEDAMÖTER

Mats Carlsson Simrishamn Offentlig 2018-2019 (utsedd på 1 år) X X X X X X X X

Thorbjörn Sjunneson Sjöbo Offentlig 2018-2019 (utsedd på 1 år) X X X X X

Daniel Jonsgården Tomelilla Offentlig 2018-2019 (utsedd på 1 år) Ännu ej besvarat

Andrea Nowag Ystad Offentlig 2018-2019 (utsedd på 1 år) X X X X X X X X

Madelene Johansson Samtliga (SÖSK) Offentlig 2018-2019 (utsedd på 1 år) X X X X X X X X

BEGREPPSFÖRKLARINGAR:
EJFLU Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

EHFF Europeiska havs- och fiskerifonden

ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden

ESF Europeiska socialfonden

Havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn

Samlad information av föreslagen styrelses  

KOMPETENSER OCH ERFARENHETER


