Valberedningens och kommunernas förslag till

LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 2019
Om hur vi väljer styrelse

Om hur vi väljer ordförande

Förutsatt att styrelsens förslag på stadgeändring går igenom på föreningsstämman 2019
ska styrelsen därefter bestå av totalt 15 ordinarie ledamöter och fyra suppleanter med jämn
fördelning mellan ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor (maximalt 49 % från en
sektor).

På föreningsstämman ska också en ordförande utses. Ordförandeskapet ska under programperioden vara representerat av alla tre sektorerna, där mandattiden är två år med möjlighet
till förlängning med maximalt ett år. Vice ordförande får inte vara från samma sektor som
ordföranden.

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

Valberedningens förslag till ordförande för ett år: Carina Almedal (som varit ordförande ett år, sedan föreningsstämman 2018).

De fyra suppleanterna ska fördelas med en från varje kommun i leaderområdet: två från
privat sektor och två från ideell sektor.

Föreningen ska ha en intern revisor och revisorssuppleant, samt en extern godkänd revisor.
Internrevisorerna väljs av föreningsstämman för en tid av ett år.

Vidare ska en jämn köns- och åldersfördelning eftersträvas. Inget kön får utgör mindre än
40 % eller mer än 60 % . Samtliga ledamöter ska vara över 18 år och minst en ledamot är
under 30 år. Mandattiden i styrelsen är ett eller två år och val med växelvis avgång.

Valberedningens förslag till internrevisor för ett år: Ann-Margret Assarsson, Sjöbo

Ledamöterna i styrelsen ska tillsammans besitta kompetens inom, eller erfarenhet från, de
Europeiska struktur- och investeringsfonderna, LEADER Sydöstra Skånes insatsområden
samt horisontella mål.
På föreningsstämman ska medlemmarna välja ledamöter från ideell och privat sektor
medan respektive kommun och SÖSK utser ledamöter från offentlig sektor. Se förslag
på nästa sida.

Om hur vi väljer internrevisorer

Valberedningens förslag till revisorssuppleant för ett år: Per Håkanson, Sjöbo

Valberedningens och kommunernas förslag

Ledamöter till LEADER Sydöstra Skånes styrelse
Kompetens inom:

Namn

Kommun

Sektor

Födelseår

Tid

EU:s fonder
EJFLU

EHFF

ERUF

LEADER Sydöstra Skånes insatsområden
ESF

Närproducerat
& nya lokala
marknader

Kommunikation
& tillgänglighet

X

X

X

X

Naturvärden
& grön
& blå tillväxt

Horisontella kriterier
Ekologisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

X

X

X

X

X

X

X

X

FÖRSLAG TILL ORDINARIE LEDAMÖTER NYVAL
Ann-Margrete Clarén

Simrishamn

Privat

1947

2019–2021 (väljs på 2 år)

Åsa Söderberg

Sjöbo

Ideell

1963

2019–2021 (väljs på 2 år)

X

X

Rigmor Löfvenhamn

Sjöbo

Privat

1958

2019–2020 (väljs på 1 år)

X

X

Paula Vendel

Ystad

Privat

1970

2019–2020 (väljs på 1 år)

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FÖRSLAG TILL ORDINARIE LEDAMÖTER OMVAL
Carina Almedal

Tomelilla

Privat

1972

2019–2021 (väljs på 2 år)

X

Patrik Karlsson

Ystad

Ideell

1970

2019–2021 (väljs på 2 år)

X

Bengt Andersson

Ystad

Ideell

1972

2019–2021 (väljs på 2 år)

X

X
X
X

X

X

X

X

X

FÖRSLAG PÅ SUPPLEANTER NYVAL
Sofia Osburn Sarstedt

Simrishamn

Ideell

1980

2019–2021 (väljs på 2 år)

Ingmar Thorén

Sjöbo

Privat

1950

2019–2021 (väljs på 2 år)

Ann-Sofie Larsson

Tomelilla

Privat

1958

2019–2020 (väljs på 1 år)

Linnéa Nystrand

Ystad

Ideell

1999

2019–2020 (väljs på 1 år)

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

ORDNARIE LEDAMÖTER MED FORTSATT MANDAT
Linda Ohlsson

Simrishamn

Ideell

1977

2018–2020 (ett år kvar)

X

Janet ten Have

Tomelilla

Ideell

1977

2018–2020 (ett år kvar)

Patrik Juhlin

Ystad

Privat

1970

2018–2020 (ett år kvar)

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UTSEDDA OFFENTLIGA LEDAMÖTER
Mats Carlsson

Simrishamn

Offentlig 1954

2018–

X

X

X

Thorbjörn Sjunneson

Sjöbo

Offentlig 1957

2015–

X

X

X

Daniel Jonsgården

Tomelilla

Offentlig 1979

2017–

X

X

Mattias Johansson

Ystad

Offentlig 1972

2019–

Madelene Johansson

Samtliga (SÖSK) Offentlig 1972

2015–

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Begreppsförklaringar: EJLFU = Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EHFF = Europeiska havs- och fiskerifonden,
ERUF = Europeiska regionala utvecklingsfonden, ESF = Europeiska socialfonden,
= Kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn.

X

Valberedningens och kommunernas förslag till nyval

Personpresentationer

Ann-Margrete Clarén

Åsa Söderberg

Rigmor Löfvenhamn

Född 1947

Född 1963

Född 1958

Konstnär

Projektledare, Grafisk form & administration

Koordinator/Coach

Simrishamn/Privat sektor/Ordinarie ledamot

Sjöbo/Ideell sektor/Ordinarie ledamot

Sjöbo/Privat sektor/Ordinarie ledamot

Jag; Penslar/Färg/Palett = Konstnär. Ordspråk ”Carpe
Diem”. Har ett positivt tänkande.

Jag jobbar med grafisk form och projektledning för
Islandshästförbundet och Svenskt Viltkött. Jag har en
lantbruksbakgrund i botten men därefter många år som
marknadsförare, främst inom restaurangbranschen. Har
drivit hotell och konferensverksamhet i Bergslagen under
en sjuårsperiod.

Jag är en positiv, lösningsfokuserad person som arbetat
som projektledare och beteendevetare inom ett flertal
branscher, såväl i egen regi som i privat sektor.

Kultur är viktigt likaså tillit och framtidstro. Framtidstro
= leader = en möjlighet till landskapsutveckling, hållbar
tillväxt med tillgänglighet och samverkan, därav mitt intresse för leader/LAG.
Arbetat med olika projekt senast och pågående är
ÖsterlenLyser. Varit med från starten och är sammankallande för Simrishamns stad/SimrishamnLyser, ideell
grupp. StreetArt Österlens projekt Elskåp, projektledare,
65 smyckade elskåp, samlade i en konstrunda under ”bar
himmel” i Simrishamn. Sedan november 2018 är jag ordförande i StreetArt Österlen.

Jag ser stor utvecklingspotential i marknadsföringen av
lokala företag, lokalproducerade livsmedel och klimatsmarta företagsidéer. Driver också egen verksamhet med
inredning, catering och event.
Jagar och tillbringar stor tid i skog och mark. Bor med tre
jaktspaniels utanför Vollsjö.

Mitt livslånga hästintresse är numera enbart en fritidssysselsättning vilket även gäller för mitt läderhantverk.

Valberedningens och kommunernas förslag till nyval

Personpresentationer

Paula Vendel

Mattias Johansson

Sofia Osburn Sarstedt

Född 1970

Född 1972

Född 1980

Företagare, Gardenfix

Upphandlingschef

Företagare

Ystad/Privat sektor/Ordinarie ledamot

Ystad/Offentlig sektor/Ordinarie ledamot

Simrishamn/Ideell sektor/Suppleant

Jag älskar natur, djur och Skåne! Gardenfix, som mitt företag heter, arbetar med trädgårdsskötsel och anläggning,
vi gör allt i trädgården. Vi är verksamma i Skurups kommun och grannkommunerna. Jag har nästa i hela mitt
liv varit entreprenör eller i ledande befattningar, arbetade
tidigare i hotell- och restaurangbranschen på Österlen.

Jag ser stora utmaningarna med att utveckla hållbara affärer. I mitt yrke som offentlig inköpare på Ystads kommun driver jag frågorna om att säkerställa innovativa och
hållbara inköp med hänsyn till organisationens faktiska
behov.

Äntligen har jag funnit tillbaka till mina rötter efter att
ha levt och arbetat utomlands i 14 år – och bor sedan ett
par år på Österlen.

Jag brinner för min hembygd, entreprenörskap, kvinnligt
företagande, natur och turism.
På min fritid anordnar jag vegan-matlagningskurser, odlar mina grönsaker, tränar och gör yoga! Njuter i soffan av
en bok tillsammans med min katt och hund!

Uppdraget i LAG ger en ökad samverkan med nya innovativa projekt som möjliggör utveckling i sydöstra Skåne,
detta vill jag gärna vara en del av och driva vidare.

Jag har alltid brunnit för utveckling på ett samhällsmässigt plan, såväl som på det personliga planet. Jag
har genom mina år arbetat på samma sätt som det
Leadermetoden står för, dvs att utgå från det lokala perspektivet i områden som står inför utveckling. Jag har
ett problemlösningsorienterande tillvägagångssätt och ser
”problem” som utmaningar. Jag ser social hållbarhet som
en del av min yrkesidentitet och har många års erfarenhet
av projektbaserade organisationer. Jag är i grunden socionom och värdesätter samverkan!
På mina lediga stunder är musik, natur och familj en naturlig del av mitt liv. Egen tid är också viktigt och då är
bastu en favorit!

Valberedningens och kommunernas förslag till nyval

Personpresentationer

Ingmar Thorén

Ann-Sofie Larsson

Linnéa Nystrand

Född 1950

Född 1958

Född 1999

Pensionär/Konsult

Rekrytering/HR

Studerande

Sjöbo/Privat sektor/Suppleant

Tomelilla/Privat sektor/Suppleant

Ystad/Ideell sektor/ Suppleant

Jag är ingenjör med 35 års erfarenhet av kommunaltekniskt arbete i olika befattningar. Jag har starkt intresse
för samhällsutveckling och då främst inom infrastruktur.

Jag kommer ursprungligen från Katrineholm i Södermanland. 2017 förverkligade vi vår dröm om Skåne och
flyttade till en liten gård utanför Skåne Tranås.

Hoppas kunna bidra med erfarenheter från mina tidigare arbetsplatser (Sjöbo kommun, Skurups kommun och
Lantbruksnämnden Malmö) där vatten-, avlopps-, gatuoch trafikfrågor har dominerat.

Jag har drivit olika bolag, mestadels inom marknadsföring, försäljning och kundtjänst/support. De senaste 12
åren har jag arbetat med verksamhetsutveckling inom
kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning. Idag
arbetar jag som rekryterings- och HR-konsult.

Jag är en positiv och ambitiös tjej som gillar utmaningar.
Jag har växt upp i en liten by som heter Röstånga och sett
vad ett starkt föreningsliv kan åstadkomma. Numera är
jag bosatt i centrala Ystad tillsammans med min familj
och våra två hundar.

Har ägnat en betydande del åt vattenreningsprojekt såväl
kommunala som naturnära vattenrening i jordbrukslandskapet såsom Kävlingeåprojektet.
Har under lång tid varit aktiv i olika föreningar såsom
Friluftsfrämjandet, Sjöbo IF (fotboll) och HK Björnen
(handboll).
Ser fram mot att få delta i Leaders betydelsefulla arbete
med att uppnå en hållbar naturnära samhällsutveckling.

Jag är entreprenör och drivs av mitt engagemang för bygden där jag bor. För mig är det självklart att lokal utveckling måste drivas av de som bor där. Det är så man skapar
hållbar utveckling, innovativa lösningar, nya samarbeten.
Jag vill vara en del av den lokala utvecklingen i Sydöstra
Skåne. Jag är duktig på att nätverka, brinner för samverkan mellan människor, verksamheter, se människor växa.

Jag studerar statsvetenskap vid Malmö universitet och
trivs mycket bra. Jag är således van vid analytiskt arbete
och högt studietempo. Jag gillar även att engagera mig i
olika samhällsfrågor och har bland annat arbetat ideellt
för Unicef. I övrigt ligger musik, politik och långa skogspromenader mig varmt om hjärtat.

Förslag till Valberedning 2019-2020

LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 2019
Om hur vi väljer valberedning
Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst fem personer, en från varje ingående
kommun i leaderområdet, och ideell, privat och offentlig sektor ska vara representerade,
liksom kompetens inom havs- & fiskerifrågor. Både kvinnor och män ska finnas med och
en geografisk spridning ska eftersträvas.
Valberedningen och dess sammankallande väljs på föreningsstämman för en tid av ett år.
Om behov av fyllnadsval uppkommer beslutar LAG om detta.
Valbar till valberedningen är fysisk medlem av föreningen, dock inte valda revisorer, LAGledamöter eller anställda i föreningen.
Valberedningen ska ha kunskap om styrelsearbete, leadermetoden och vilka kompetenser
som behövs inom LAG för arbetet med leaderområdets antagna lokala utvecklingsstrategi.
Valberedningen ska fortlöpande under verksamhetsåret orientera sig om arbetet i styrelsen
och därvid även beredas tillfälle att delta såsom adjungerad i LAG-möten, samt erhålla
LAG:s protokoll.

Förslag på valberedningen för LEADER Sydöstra Skåne
Namn

Kommun

Sektor

Tid

FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER NYVAL
Lena Ytterberg Ohlsson

Tomelilla

Privat

2019–2020 (väljs på 1 år)

Maria Anderberg

Tomelilla

Ideell

2019–2020 (väljs på 1 år)

Ystad

2019–2020 (väljs på 1 år)

FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER OMVAL
Fredric Strömberg

Simrishamn

Ideell

2019–2020 (väljs på 1 år)

Ylva Wallström

Sjöbo

Offentlig

2019–2020 (väljs på 1 år)

Förslag på sammankallande i valberedningen: Lena Ytterberg Ohlsson.
Förslag till stämman att ge leaderkontoret i uppdrag att finna en lämplig ledamot till
vakant plats.

