
Valberedningens och kommunernas förslag till

LEADER Sydöstra Skånes föreningsstämma 2020

Om hur vi väljer styrelse

Förutsatt att styrelsens förslag på stadgeändring går igenom på föreningsstämman 2019 
ska styrelsen därefter bestå av totalt 14 ordinarie ledamöter och fyra suppleanter med jämn 
fördelning mellan ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor (maximalt 49 % från 
en sektor).

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

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

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.

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 utser ledamöter från offentlig sektor. Se förslag på nästa sida.

Om hur vi väljer ordförande

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. Vice ordförande får inte vara från samma sektor som ordföranden.

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

Om hur vi väljer internrevisorer

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

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

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



KOMPETENSER INOM

EU:s fonder LEADER Sydöstra Skånes insatsområden Horisontella kriterier

Namn Födelseår Kommun Sektor
Ordinarie 
alt. Suppleant

Väljs/vald 
från-till

EJFLU EHFF ERUF ESF
Närproducerat 
& nya lokala 
marknader

Kommunikation 
& tillgänglighet

Naturvärden 
& grön 

& blå tillväxt

Ekologisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

LEDAMÖTER: NYVAL

Henrik Mårtensson 1978 Simrishamn Ideell Ordinarie 2020-2022 X X X X X

Leonor Lavröd Sologuren 1988 Ystad Ideell Ordinarie 2020-2022 X X X X X X X X X X X

Petter Gustafsson 1969 Ystad Privat Ordinarie 2020-2022 X X X X X X

LEDAMÖTER: OMVAL

Ann-Sofie Larsson 1958 Tomelilla Privat Suppleant 2020-2022 X X X X X X X X

Janet ten Have 1977 Tomelilla Ideell Ordinarie 2020-2022 X X X X X X X X X

Linnéa Nystrand 1999 Ystad Ideell Suppleant 2020-2022 X X X X X X

Rigmor Löfvenhamn 1958 Sjöbo Privat Ordinarie 2020-2022 X X X X X X X

LEDAMÖTER: FORTSATT MANDAT

Ann-Margrete Clarén 1947 Simrishamn Privat Ordinarie 2019-2021 X X X X X

Bengt Andersson 1972 Ystad Privat Ordinarie 2019-2021 X X X X X X

Carina Almedal 1972 Tomelilla Privat Ordinarie 2019-2021 X X X X X X X

Ingmar Thorén 1950 Sjöbo Privat Suppleant 2019-2021 X X X X X X

Patrik Karlsson 1970 Ystad Ideell Ordinarie 2019-2021 X X X X X X

Sofia Osburn Sarstedt 1980 Simrishamn Ideell Suppleant 2019-2021 X X X X

Åsa Söderberg 1963 Sjöbo Ideell Ordinarie 2019-2021 X X X X X X X X

LEDAMÖTER: UTSEDDA AV KOMMUNERNA

Daniel Jonsgården 1979 Tomelilla Offentlig Ordinarie 2018- X X X X X X X X X

Kamilla Danielsson 1969 Sjöbo Offentlig Ordinarie 2019- X  X X X X X X

Mats Carlsson 1954 Simrishamn Offentlig Ordinarie 2018- X X X X X X X X

Mattias Johansson 1972 Ystad Offentlig Ordinarie 2019- X X X X X X X

Valberedningens och kommunernas förslag till

Styrelse (LAG, Lokal Aktionsgrupp)

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.



Ledamöter som föreslås till nyval

Personpresentationer

Leonor Lavröd Sologuren
Född 1988

Lärare & akvatisk ekolog (marinbiolog/limnolog)  

Ordinarie ledamot • Ideell sektor • Ystads kommun

Jag är en akvatisk ekolog och legitimerad lärare som brin-
ner för att lära ut om hur land och hav hänger ihop. Det 
vi gör på land påverkar havet.

Mitt mastersarbete skrev jag om vilken effekt mikroplast 
har på fiskars beteende. Efter mina studier arbetade jag 
för Länsstyrelsen Skåne på Kullabergs naturreservat. I 
projektet ”Go Green Think Twice” som vi sökte medel 
för åkte jag ut och föreläste om hållbar utveckling på oli-
ka skolor samt städade stränder med asylboenden. 

Numera arbetar jag på Marietorps naturskola i Ystads 
kommun med att utbilda skolklasser om havet, skogen 
och dess ekosystemtjänster samt ansvarar för den marina 
verksamheten.  Iklädda vadarbyxor med en håv i handen 
får elever upptäcka havet och inse varför vi människor 
ska vara rädda om våra vattenmiljöer. Jag är aktiv i 
Naturskyddsföreningen och den nystartade organisatio-
nen Rescue Ocean.

Genom LAG Sydöstra Skåne hoppas jag kunna vara till 
hjälp med min kunskap och erfarenhet inom havs- och 
fiskekompetens.

Petter Gustafsson
Född 1969

Egen företagare inom marknadskommunikation och utbildning

 Ordinarie ledamot • Privat sektor • Ystads kommun

Landsbygden kommer bara att överleva om den tar an-
svar för sin egen framtid. Jag tror att vägen dit är ett 
starkt och livskraftigt lokalt näringsliv, rakryggade och 
ödmjuka beslutsfattare och invånare som är nyfikna, mo-
diga och inkluderande.

Jag föddes i Tomelilla, och växte upp på landsbygden ut-
anför Ystad. Mina utbildningar och kariärval tog mig till 
Malmö och Stockholm, och i fogarna passade jag på att 
se världen. Efter några varv runt jorden uppskattar jag 
mina hemtrakter mer än någonsin. Här vill jag stanna för 
min hembygd har allt att erbjuda, och jag vill gärna finns 
här för den.

Sedan 2003 bor jag åter i Ystad kommun med mina fyra 
barn. Jag driver bolaget Provinsen med fokus på mark-
nadskommunikation och utbildning. Jag har arbetat såväl 
praktiskt som strategiskt med bland annat besöksnäring, 
kompetensförsörjning och utbildning - tre viktiga fram-
gångsfaktorer för Ystad-Österlenregionen. Drivkrafter? 
Jag brinner nog lite extra för inkludering, hållbarhetsfrå-
gor och entreprenörskap - såväl kommersiellt som socialt.

Henrik Mårtensson
Född 1978

Företagare

Ordinarie ledamot • Ideell sektor • Simrishamns kommun

Jag bor och verkar som företagare i byn Östra Vemmerlöv 
i Simrishamns kommun. Jag driver Henriks Resor samt, 
tillsammans med mina bröder, Sofielust Naturgrus. Jag är 
utbildad och verksam inom transport/logistik, är ”bon-
napåg” i själ och hjärta och vill se ett djupare samarbete 
över kommungränserna vad gäller näringslivsfrågor.

Jag brinner för samhällsfrågor och ideella föreningars för-
utsättningar och är därför aktiv i byalaget, Föreningsråd 
Simrishamn samt i lokalpolitiken. Vill ge ortens fören-
ingar möjligheter till utveckling för att få fler aktiva ge-
nom t.ex. relevanta anläggningsbidrag och ledarskaps-
utbildningar. Ett aktivt föreningsliv är jätteviktigt för 
sammanhållningen i samhället, särskilt på landsbygden! 



Förslag till

Valberedning 2020-2021

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, LAG-
ledamöter 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 ledamöter till LEADER Sydöstra Skånes valberedning

Namn Kommun Sektor Väljs från-till

NYVAL

Sjöbo 2020–2021

Simrishamn 2020–2021

OMVAL

Lena Ytterberg Ohlsson Tomelilla Privat 2020–2021

Maria Anderberg Tomelilla Ideell 2020–2021

Lars Johansson Linné Ystad Privat 2020–2021

Förslag på sammankallande i valberedningen: Lena Ytterberg Ohlsson.

Förslag till stämman att ge leaderkontoret i uppdrag att finna en lämpliga ledamöter till 
vakanta plats.


