Datum: 2017-04-25
Tid: 18.30-19.25
Plats: Österlens Folkhögskola, Tomelilla
Närvarande: Enligt bifogad röstlängd se Bilaga 1. Röstlängd och närvaroförteckning, 2017-04-25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Röstlängd och närvaroförteckning, 2017-04-25
Styrelsens propositioner, 2017-04-25
Stadgar för LEADER Sydöstra Skåne, 2017-04-25
LEADER Sydöstra Skåne Årsrapport 2015-07-24–2016-12-31, 2017-04-25
Revisionsberättelse, 2017-04-25
Arvoden för LAG, valberedning och internrevisorer, 2017-04-25
LEADER Sydöstra Skåne Verksamhetsplan 2017, 2017-04-25

Sofie Bredahl, tillförordnad ordförande för LEADER Sydöstra Skåne, förklarade mötet öppnat.

Malin Wildt-Persson valdes till ordförande för stämman.
Julia Falkman och Kristin Persson valdes till sekreterare för stämman.

Stämman befanns vara behörigt utlyst.

Röstlängden fastställdes till 18 röstberättigade närvarande medlemmar.
Närvarande åhörare fastställdes till 11 personer.
Se Bilaga 1. Röstlängd och närvaroförteckning, 2017-04-25

Vesa Tschernij och Jonas Rosenkvist valdes till justerare.

Stämman fastställde dagordningen.

Inga ärenden anmäldes.

Verksamhetsledare, Kristin Persson, föredrog styrelsens sex (6) propositioner, som togs var och
en för sig.
Stämman antog med enhälligt beslut styrelsens samtliga sex (6) propositioner, se Bilaga 2. Styrelsens
propositioner, 2017-04-25
För antagna stadgar se Bilaga 3. Stadgar för LEADER Sydöstra Skåne, 2017-04-25
Justeringspersonerna godkände direktjustering.
Direktjusteringen innebar att § 21 i dagordningen ändrades till ”Fastställande av
verksamhetsplan”.

Verksamhetsledare, Kristin Persson, föredrog verksamhetsberättelsen.
Kassör, Thorbjörn Sjunneson, föredrog den ekonomiska redovisningen.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsrapport, se Bilaga 4. LEADER Sydöstra Skåne
Årsrapport 2015-07-24–2016-12-31, 2017-04-25

Verksamhetsledare, Kristin Persson, läste revisorernas utlåtelse.
Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse, se Bilaga 5. Revisionsberättelse, 2017-04-25

Stämman fastställde balans- och resultaträkning, se Bilaga 4. LEADER Sydöstra Skåne Årsrapport
2015-07-24–2016-12-31, 2017-04-25

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Inga ärenden hade inkommit.

Inga motioner hade inkommit.

Stämman antog styrelsens förslag på arvoden, Se Bilaga 6. Arvoden för LAG, valberedning och
internrevisorer, 2017-04-25

Stämman fastslog medlemsavgiften för 2018 till 100 kronor, enligt styrelsens förslag.

Sammankallande för valberedningen, Marina Hansson, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade att per acklamation välja nedanstående ledamöter för nyval, i enighet med
valberedningens förslag.
Namn

Kommun

Sektor

Val

Längd

Mats Genberg
Mats Carlsson
Karin Lintrup
Patrik Karlsson
Bengt Andersson

Simrishamn
Simrishamn
Ystad
Ystad
Ystad
Sjöbo

Privat
Ideell
Privat
Ideell
Ideell
Privat

Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval

2
2
2
2
2
2

år
år
år
år
år
år

Vald till
föreningsstämma år
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Representant för Sjöbo kommun privat sektor lämnades vakant pga. att ledamoten har avgått
från LAG och därmed inte står kvar för omval.
Stämman beslutade att per acklamation välja nedanstående ledamot för omval, i enighet med
valberedningens förslag.
Namn

Kommun

Sektor

Val

Längd

Carina Almedal

Tomelilla

Privat

Omval

2 år

Vald till
föreningsstämma år
2019

Stämman beslutade per acklamation att välja Sofie Bredahl, representant för offentlig sektor
Simrishamns kommun, till ordförande på ett (1) år, i enighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade per acklamation att välja Ann-Margret Assarsson till internrevisor och Per
Håkanson till internrevisorssuppleant på ett (1) år, i enighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att per acklamation välja nedanstående ledamöter till valberedningen.
Lotte Kolare valdes in under förutsättning att medlemskap tecknas i föreningen.
Namn

Kommun

Sektor

Val

Längd

Marina Hansson
Ylva Wallström
Hans-Erik Nilsson
Lotte Kolare
Jimmy Touré

Tomelilla
Sjöbo
Ystad
Ystad
Simrishamn

Offentlig
Offentlig
Ideell
Privat
Ideell

Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval

1
1
1
1
1

år
år
år
år
år

Vald till
föreningsstämma år
2018
2018
2018
2018
2018

Stämman beslutade att per acklamation välja Lotte Kolare till sammankallande för
valberedningen.

Verksamhetsledare, Kristin Persson, föredrog verksamhetsplanen.
Stämman fastställde verksamhetsplanen, se Bilaga 7. LEADER Sydöstra Skåne Verksamhetsplan
2017, 2017-04-25

Inga övriga frågor hade inkommit.

Mötets ordförande Malin Wildt-Persson förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Malin Wildt-Persson

Sekreterare

Sekreterare

Julia Falkman

Kristin Persson

Justeringsperson

Justeringsperson

Vesa Tschernij

Jonas Rosenkvist

Avsnitten i vår stadga gällande medlemsavgift och utträde ur föreningen anses vara otydliga. Vi
vill därför föreslå nedanstående ändringar.
Styrelsen föreslår
att sist under § 6. Medlemsavgift lägga till meningen ”Offentlig medfinansiär betalar ej medlemsavgift.”

att sist under § 7. Uppsägning av medlemskap lägga till meningen ”Medlem som inte erlagt fastställd
medlemsavgift under kalenderåret, i enlighet med § 6, anses ha utträtt ur föreningen.”

Avsnitten i vår stadga gällande rösträtt anses otydliga och öppna för tolkning. Vi vill därför
föreslå nedanstående ändringar för att förtydliga vad som gäller.
Styrelsen föreslår
att under § 10. Föreningsstämman, första stycket, ta bort meningen ”För rösträtt på stämman krävs
medlemskap i föreningen under minst två månader före stämman.”

att under § 12. Röstning, överst, lägga till ett nytt stycke med meningarna ”För rösträtt på föreningsstämman
krävs inkommen medlemsansökan, samt hos mottagaren registrerad medlemsavgift för innevarande kalenderår,
senast två månader före stämman. Röstning för fysisk person kan ej ske via fullmakt. Juridiska personer kan
rösta via ombud, som ska styrkas med skriftligt intyg.”

att under § 5. Medlemskap, fjärde stycket, lägga till ”enligt § 12” så att ny mening blir ”Medlem äger yttrande-,
förslags- och rösträtt, enligt § 12, vid föreningens möte.

Föreningens budget, vilken utgörs av driftsbudgeten för driftsprojektet, ändras löpande under
året. T.ex. beslutas arvodet till LAG på föreningsstämman, vilket innebär att budgeten behöver
ändras direkt. Därför anses det vara onödigt för föreningsstämman att besluta om en budget för
det kommande året.
Styrelsen föreslår
att under § 10 Föreningsstämman, tredje stycket, andra meningen, stryka ”och budget”.

att under § 10 Föreningsstämman, under ärendelista, under punkt 20, stryka ”och budget”.

Samtliga ledamöter i styrelsens presidium har ett övergripande ansvar för att bereda ärenden till
LAG, vara väl insatta i leaderkontorets operativa och strategiska arbete, vara en dialogpartner till
verksamhetsledaren, ha ett arbetsgivaransvar för föreningens samtliga anställda samt fastställa
arbetsbeskrivningar och anställa föreningens personal. Det anses därför viktigt att presidiet består
av minst tre ledamöter.
Styrelsen föreslår
att under § 14 Styrelse, LAG, åttonde stycket, ändra
från ”LAG utser inom sig vice ordförande, kassör, eventuellt sekreterare och övriga befattningshavare vid
konstituerande möte inom 14 dagar efter föreningsstämman. LAG äger rätt att tillsätta arbetsgrupper, som t.ex.
arbetsutskott (AU). LAG tillsätter representanterna från LAG i arbetsutskott/-en, samt utser LAG:s
presidium.”
till ”LAG utser inom sig ett presidium som består av minst tre (3) ledamöter vid konstituerande möte inom 14
dagar efter föreningsstämman. Presidiet ska, förutom av ordförande, bestå av vice ordförande, kassör, eventuellt
sekreterare eller en annan ledamot.
LAG äger rätt att tillsätta arbetsgrupper med representanter från LAG.”

Vår stadga tillåter idag att firmatecknare, var för sig, kan signera fakturor och avtal. Detta anses
inte rättssäkert.
Styrelsen föreslår
att under § 15 Firmatecknare, ändra
från ”Föreningens firma tecknas av ordföranden och den eller de som LAG utser därtill, var för sig.”
till ”Föreningens firma tecknas av ordföranden och den eller de som LAG utser därtill, två i förening.”

Det anses otydligt vad som sker vid bortfall bland ledamöter i valberedningen. Vi föreslår därför
nedanstående ändring.
Styrelsen föreslår
att under § 17 Valberedning, i andra stycket, lägga till meningen ”Om behov av fyllnadsval uppkommer beslutar
LAG om detta.”
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VERKSAMHETSPLAN
Leaderkontoret

Föreningens styrelse, LAG

Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet.
Leaderkontoret består av två tjänster: en verksamhetsledare (100 %) och en
kommunikatör (75 %) och kommer under 2017 att utöka med ytterligare en
tjänst som administratör/handläggare, anställningsgrad ca 35 %.

Föreningens styrelse, LAG ska besluta om de projektansökningar som inkommer till leaderkontoret, ta beslut som rör föreningens strategiska inriktning samt ansvara för den kontinuerliga uppföljningen av den lokala utvecklingsstrategin.

Leaderkontoret ska informera om lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och om vilka möjligheter som finns för att driva projekt som utvecklar
landsbygden i sydöstra Skåne.

Under 2017 är det planerat för sex LAG-möten och det finns möjlighet att
kalla till extra möten vid behov. LAG ska kontinuerligt få den utbildning som
krävs för att kunna utföra ett kvalitativt arbete.

Leaderkontoret ska hjälpa och stötta projektgrupper igenom hela processen, från projektansökan till projektavslut. Detta innebär att hjälpa till med
att fylla i en korrekt projektansökan, ge stöd i arbetet med att sätta upp
mätbara mål och göra en rimlig budget, hjälpa till att hitta de kontakter som
behövs för projektets genomförande samt att hjälpa projektgruppen att hitta
eventuella samarbetspartners. Leaderkontoret ska fungera som ett bollplank
för projektägarna.

Fokusområden för 2017
Jag w lokalt ledd utveckling
Vi ska sprida vad lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bidrar till och
vilken nytta vårt arbete har för leaderområdet samt skapa en positiv bild av
projekten, föreningen, LAG, leaderkontoret och verksamheten.
Detta gör vi genom att:
• Synliggöra vår verksamhet och dess aktörer
• Synliggöra nyttan med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden
• Sprida positiva effekter av vår verksamhet och projekten
• Ha en regelbunden kontakt med pågående projekt samt besöka dem
• Synliggöra projekten och dess resultat
• Synliggöra vår verksamhet i media

Leaderkontoret ska handlägga de projektansökningar som inkommer och
skicka underlag till LAG för beslut.
Leaderkontoret ska kontinuerligt följa upp och utvärdera beviljade projekt
samt sprida information om projekten. Leaderkontoret ska också utvärdera
och göra en kontinuerlig uppföljning av den lokala utvecklingsstrategin.
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LAG och valberedning

Projektgrupperna

Ledamöter i LAG och valberedning behöver stöd och hjälp i sitt arbete för
att hålla engagemanget uppe. Deras viktiga arbete behöver synliggöras för
att kunna rekrytera kompetenta ledamöter med en bred representation och
stor mångfald. Vi på leaderkontoret ska därför fokusera på att underlätta
ytterligare för såväl LAG som valberedning.

För att säkerställa att alla projektgrupper får den hjälp och det stöd de behöver och samtidigt vara ett effektivare leaderkontor ska vi arrangera utbildningar som är återkommande under året. Utbildningarna ska präglas av entusiasm och det ska alltid kännas nära till leaderkontoret för att få ytterligare
hjälp och stöd.

Detta gör vi genom att:
• Ge fortsatt stöd till LAG och valberedning
• Öka antalet medlemmar i föreningen
• Synliggöra styrelsens uppdrag och ansvar
• Introducera och utbilda nya LAG- och valberedningsledamöter
• Skapa en kontakt mellan LAG och projektgrupperna
• Säkerställa ett bra mötesklimat i LAG

Detta gör vi genom att:
• Erbjuda projektgrupperna utbildningar under projektets alla faser
• Ta fram lättläst och lättillgängligt stödmaterial samt mallar och dokument
som underlättar för projektgrupperna
• Undersöka möjligheter att komma från likviditetsproblematiken för många
av projekten
• Låta projektgrupperna träffa varandra för erfarenhetsutbyte, ökat engagemang och andra positiva synergieffekter

Den lokala utvecklingsstrategin

Samverkan

Den lokala utvecklingsstrategin har tagits fram under en lång tid och av
många människor med olika kompetenser och erfarenheter, vi ska vara stolta över strategin som syftar till att utveckla vårt område på bästa tänkbara
sätt. Därför ska också strategin årligen följas upp och utvärderas. Det är
också viktigt att vi blir bättre på att kommunicera strategin och dess insatsområden och göra den lätt att förstå och eftersträvansvärd.

I den här programperioden finns det närmre 2 500 leaderområden i Europa,
varav 48 finns i Sverige och av dessa återfinns sju områden i Skåne. Det
finns mycket de olika leaderområdena kan samarbeta och samverka kring,
dels för att underlätta och effektivisera arbetet och spara på resurser, men
också för att tillsammans kunna bidra till största möjliga utveckling. Vi bör
därför vara uppdaterade om vad som sker i andra leaderområden och i andra organisationer samt prioritera erfarenhetsutbyte och samverkan.

Detta gör vi genom att:
• Synliggöra hur vi arbetar för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin
• Genomföra en årlig uppföljning och utvärdering av strategin
• Göra strategin vassare och mer lättillgänglig
• Synliggöra våra insatsområden
• Synliggöra de resultat som vi uppnår
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Detta gör vi genom att:
• Delta i leaderområdena i Region Syds nätverksträffar
• Delta i leaderområdena i Skånes kommunikatörsnätverksträffar
• Delta i leaderområdena i Region Syds ordförandeträffar
• Vara aktiva medlemmar i föreningen LUS, Lokal Utveckling Sverige, en
intresseförening för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden
• Representera leaderområdena i Skåne i Länsstyrelsens partnerskap
• Samverka med närliggande organisationer så som Länsstyrelsen, Region
Skåne, Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum, vattenråd osv.
• Bidra till och ta del av ett utbyte av metoder, mallar, material och resurser
leaderkontoren sinsemellan
• Inspirera till träffar mellan LAG från samtliga leaderområden i Skåne

Detta gör vi genom att:
• Visa på goda exempel på leaderprojekt som initierats och genomförts av
samtliga sektorer
• Bjuda in oss till nya målgrupper
• Tydliggöra vad som kännetecknar ett leaderprojekt
• Initiera ett LAG-ägt projekt för målgruppen unga

Arbetsmiljö
Personalen ska kunna känna en trygghet oavsett vem som sitter i presidiet
och därmed har arbetsgivaransvar. För att minska på den överbelastning
som finns på personalen behöver arbetsfördelningen och arbetsplaneringen
bli tydligare och leaderkontoret behöver anställa ytterligare en person.
Detta gör vi genom att:
• Förtydliga LAG och leaderkontorets olika roller och ansvarsområden
• Förtydliga nödvändiga kompetenser hos ledamöter i LAG och presidiet
för valberedningen
• Säkerställa att LAG och leaderkontoret har en samsyn kring hur vår verksamhet ska kommuniceras utåt

Informationsinsatser
För att få in projekt från samtliga sektorer och inom alla insatsområden och
för att nå alla målgrupper är det viktigt med riktade informationsinsatser.
Under 2017 ska vi se över hur vi kan förbättra och utveckla våra informationsinsatser för att nå ännu fler. Leaderkontoret får ibland in intresseanmälningar och ansökningar som inte är leaderprojekt och/eller som inte kan visa
på hur projektet kan bidra till att uppfylla målen i vår lokala utvecklingsstrategi. Vi behöver därför bli tydligare i vad som kännetecknar ett leaderprojekt
samt underlätta för projektgrupperna att tidigt själva stämma av om de har
möjligheten att söka stöd eller ej.
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