Protokoll från styrelsemötet i Leader Linné Småland den 7 september
2016 på Hjortsbergagården i Hjortsberga.
Tid: kl. 8.30 till kl. 15.00
Närvarande:
Gottlieb Granberg, Tobias Gustavsson, Bengt-Elis Pettersson, Elizabeth Peltola, Jenny
Anderberg, Roger Andersson, Jenny Svensgård, Leo Hejselbaek, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson, Jenny Herz, Ann-Sofie Thern. och Pierre Klasson.
Ej närvarande: Erik Hjärtfors, Hanna Everlyndotter och Cecilia Malmqvist.
Övriga närvarande: Eva Jacobsson – Börjesson, Ylva Sandström och Annika Nilsson.
§ 40. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 8.30
§ 41. Val av justerare
Till justera av protokollet valdes Jenny Anderberg och Leo Hejselbaek.
§ 42. Godkännande av dagordning
Slutgiltig dagordningen skickades ut den 6 september via mail då den också
publicerades på hemsidans extranet. Se bilaga 1.
Beslut
Dagordningen godkändes med borttagning av punkt 20 e, Information om
administrativa pärmen. Detta kommer istället under punkt 14 dvs. § 53.
Tillägg gjordes under punkt 10 i dagordningen, se § 49 b i protokollet, utvärdering av
styrelsens arbete vid föregående möte.
Styrelsen frågade efter en redovisning av Förstudien UFL (förstudie Unga för
landsbygden). Denna kommer att läggas under Egna projekt på hemsidans extranet.
§ 43. Anmälan om jäv i någon av punkterna.
Elizabeth Peltola anmälde jäv under projekt ”Welcome Centre Älmhult & Co”.
§ 44. Genomgång av protokoll från styrelsemötet den 31 maj.
Protokoll med alla bilagor har lagts ut på hemsidan extranet inför styrelsemötet. Se
bilaga 2.
Beslut
Protokollet godkändes utan ytterligare synpunkter och fördes till handlingarna.
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§ 45. Genomgång av protokoll från arbetsutskottets möte den 28 juni.
Protokoll med alla bilagor har lagts ut på hemsidans extranet inför styrelsemötet. Se
bilaga 3.
Beslut
Protokollet godkändes utan ytterligare synpunkter och fördes till handlingarna.
§ 46. Genomgång av protokoll från arbetsutskottets möte den 24 augusti.
Protokoll med alla bilagor har lagts ut på hemsidans extranet inför styrelsemötet. Se
bilaga 4.
Beslut
Protokollet godkändes utan ytterligare synpunkter och fördes till handlingarna.
§ 47. Genomgång av halvårsbokslutet
Föreningens ekonom Ylva Sandström föredrog första halvårets kostnader och intäkter
samt informerade om föreningen tillgångar. I redovisningen framkom att under första
halvåret kommer föreningen att göra en förlust på 582 834 kr som kommer att tas
igen under programperioden då föreningen kommer att driva olika LAG-ägda projekt.
Ekonomisammaställning, se bilaga 5.
Balansräkning, se bilaga 6.
Resultaträkning, se bilaga 7.
Beslut
Styrelsen godkände informationen och förde den till handlingarna.
Ledamöterna beslutade att en ekonomisk rapport ska läggas på hemsidans extranet.
§ 48. Genomgång av beviljade och återstående medel.
VL informerade om projektbudgeten, beviljade medel samt hur mycket återstående
medel som finns i respektive fond. Även en fördelning av antalet beviljade projekt
inom respektive insatsområde presenterades.
En presentation med denna information har lagts ut på hemsidans extranet inför
styrelsemötet. Se bilaga 8.
Beslut
Informationen godkändes och lades som underlag inför styrelsens projektbeslut.
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§ 49 a. Diskussion om styrelseledamöternas uppdrag och utvärdering av styrelsens
arbetssätt.
Vid AU-mötet den 28 juni diskuterades vilket uppdrag styrelsens ledamöter ska har.
Diskussionen ledde fram till följande riktlinjer:
Som ledamot bör du vara en ambassadör för Leader Linné Småland, förmedla
kontakter och sprida budskapet och möjligheterna för landsbygdsutveckling genom
leader. Det är viktigt att ledamöterna inte tar ställning till eller skriver projekt utan
istället förmedlar kontakt till kontoret eller landsbygdsutvecklarna i respektive
kommun.
Med utgångspunkt av dessa riktlinjer diskuterades uppdraget.
Beslut
Ledamöterna ska aldrig bli ”gisslan” till något projekt eller organisation.
Genom ambassadörskap ska ledamöterna sprida kunskap i sina nätverk om vilka
utvecklingsmöjligheten som leader kan ge.
Vikten av att alltid ha ”Leaderhatten” på sig kan inte nog betonas i leaderarbetet.
Styrelsen ska ta enhälligt beslut utan att gå in på vad varje ledamot har förespråkat i
diskussionen. Då det finns behov av rösträkning ska detta genomföras och sedan ska
alla ledamöter acceptera resultatet.

VL fick i uppdrag att vid kommande tjänstemannagruppsmöte diskutera med
kommunernas landsbygdsutvecklare vilken roll de ser att leaderstyrelsen och
kontorets personal ska ha samt vad som är kommunernas roll i arbetet. Resultatet av
denna diskussion ska presenteras vid styrelsemötet i november.
§ 49 b) Utvärdering av arbetssättet
Alla ledamöterna var nöjda med föregående styrelsemöte då projekten först
diskuterades i mindre grupper och sedan i den stora gruppen där också beslut togs.
Detta arbetssätt kommer också att gälla vid detta styrelsemöte och även i framtiden
till dess att det finns behov av något annat arbetssätt.
En av ledamöterna lyfte frågan om att det ska vara flera styrelsemöten. Beslut togs
om att det inte finns behov av det.
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§ 50. Beslut om delegationsordning för 2016-05-24 till 2017 -05-24
Förslag till delegationsordning har lagts upp på hemsidans extranet inför
styrelsemötet. Se bilaga 9.
Beslut
Styrelsen beslutade att anta föreslagen delegationsordning för tiden 2016-05-24 till
2017 -05-24
§ 51. Beslut om attesträtt för 2016-05-24 till 2017 -05-24
Förslag till attesträtt har lagts ut på hemsidans extranet inför styrelsemötet.
Se bilaga 10.
Beslut
Styrelsen beslutade att anta föreslagen attesträtt för tiden 2016-05-24 till
2017 -05-24.
§ 52. Information om Jordbruksverkets granskning.
VL informerade om att Jordbruksverket kommer att besöka alla leaderområden för att
diskutera föreningens arbetssätt samt genomföra vissa granskningar. Den 22
september kommer Carin Alfredsson från Jordbruksverket till Leader Linné Småland.
Beslut
Informationen godkändes och fördes till handlingarna. Om Jordbruksverket skriver en
granskningsrapport ska denna skickas till styrelsen.
§ 53. Information om administrationspärm.
VL informerade om att det nu finns en pärm på leaderkontoret innehållande
föreningens olika policys och riktlinjer. Dessa handlingar kommer också att läggas på
föreningens extranet.
§ 54. Information om förändringar av föregående beslut.
I följande två projekt har ett tillägg och en justering gjort efter styrelsens beslut den 31
maj. Dessa förändringar har gjorts på delegation av ordförande Gottlieb Granberg.
Därefter har AU informerats och härmed informeras även styrelsen.
1. 2016-3235 Offroad Småland.
Offroad Småland, tillägg i beslutet om att maten i projektet får överstiga de
riktlinjer som finns i EU-regelverk. Detta inom den beslutade bidragsram som
styrelsen har godkänt.
2. 2016-3521 Lokala och digitala informationspunkter.
Beviljade medel till Sävsjö kommun är 953 482 kr ej 997 062 kr som beslutades.
Detta innebär att beslutet blir 43 580 kr lägre.
Beslut
Informationen godkändes och fördes till handlingarn.
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§ 55. Information om inkomna Steg 1 ansökan.
Föreningens projektutvecklare Eva Jacobsson Börjesson informerade om att det har
kommit in två nya steg 1 ansökningar.
1. Studieförbundet Vuxenskolan i Värnamo har inkommit med en steg 1 ansökan om
integration.
2. Malena Thor har inkommit med en steg 1 ansökan om att utveckla ett ridcenter.

5

§ 56 a. Projektbeslut den 7 september 2016
Projektnamn:

Hack för Maten – Landsbygdshacket: Nytänkande
affärsidéer för relationen mellan stad och landsbygd”

Sökande:

Föreningen Miljöresurs Linné

Journalnummer:

2016-1970

Styrelsen var beslutsmässig
och följande deltog i
beslutet:

Gottlieb Granberg, Tobias Gustavsson, Bengt-Elis
Pettersson, Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg, Roger
Andersson, Jenny Svensgård, Leo Hejselbaek, Ingela Blad,
Kjell-Erik Svensson, Jenny Herz, Ann-Sofie Thern. och
Pierre Klasson.

Föreligger Jäv:

Inget jäv föreligger

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

2.1 Innovativa lösningar

Fond:

Landsbygdsfonden

Total kostnad:

400 000 kr

Beviljat belopp:

400 000 kr(LAG-pott 132 00 kr och Projektstöd 268 000 kr)

Beslut
Styrelsen beslutade att tidigare beslut om att bevilja 400 000 kr kvarstår. Medlen ska tas
från Landsbygdsfonden då projektets nytta tillfaller företag inom livsmedels-produktion
på landsbygden.
Motiveringen
Projektet är intressant eftersom det genom ”Hacken” kan skapas nya produkter, tjänster
och företag inom livsmedelsproduktion och förädling. Det finns ett lärande i projektet
genom att metoden är ny för vårt område och om den faller väl ut kan användas inom
andra sektorer i framtiden.
Projektet uppfyller de allmänna villkoren och uppnår 350 poäng vid bedömning av
urvalskriterierna samt de horisontella målen uppnås.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 56.b. Projektbeslut den 7 september 2016
Projektnamn:

Welcome centra Älmhult & Co

Sökande:

Älmhults kommun

Journalnummer:

2016-3758

Styrelsen var beslutsmässig
och följande deltog i
beslutet:

Gottlieb Granberg, Tobias Gustavsson, Bengt-Elis
Pettersson, Jenny Anderberg, Roger Andersson, Jenny
Svensgård, Leo Hejselbaek, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson,
Jenny Herz, Ann-Sofie Thern. och Pierre Klasson.

Föreligger Jäv:

Elizabeth Peltola uppgav jäv och lämnade rummet.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

3:1 Stimulera entreprenöriellt tänkande

Fond

Landsbygdsfonden

Total kostnad

6 500 000 kr (3 250 000 kr projektstöd och 3 250 000 kr
annat offentligt stöd)

Beviljat belopp

3 250 000 kr (EU-stöd 3 250 000 kr)

Beslut
Styrelsen beslutade att bevilja 3 250 000 kr till rubricerat projekt. Medlen ska tas från
Landsbygdsfonden då projektet bedöms vara till nytta för besöksnäringen på framförallt
landsbygden.
Ett avtal ska skrivas med projektägaren i vilket det ska förtydligas vad som gäller för
investeringar och 5-årreglen. I avtalet ska det också framkomma att Leader Linné
Småland ska representeras med en person i valberedningen till AB:s styrelse och att
Leader Linné Småland ska ha möjlighet att marknadsföra olika leaderprojekt.
Motivering
Projektet är intressant då ny teknik används för marknadsföra ett stort antal företag
inom besöksnäringen i en stor region. Platsen i nära anslutning till IKEA-museet med ca
250 000 besökare varje år är ett bra ställe att visa på andra företags möjligheter.
Projektet uppfyller absoluta villkor och alla horisontella mål vilket är en förutsättning för
bedömning genom urvalskriterier. I urvalskriterier uppnå projektet 400 poäng då projekt
bidrar till ett starkt företagande och ekonomisk utveckling.
______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 56.c. Projektbeslut den 7 september 2016
Projektnamn:

Arena Kalvsvik

Sökande:

Kalvsviks bygdegårdsförening

Journalnummer:

2016 - 4573

Styrelsen var beslutsmässig
och följande deltog i
beslutet:

Gottlieb Granberg, Tobias Gustavsson, Bengt-Elis
Pettersson, Jenny Anderberg, Roger Andersson, Jenny
Svensgård, Leo Hejselbaek, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson,
Jenny Herz, Ann-Sofie Thern., Elizabeth Peltola och Pierre
Klasson.

Föreligger Jäv:

Ingen uppger jäv.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

1.1 Gränsöverskridande möten

Fond:

Landsbygdsfonden

Total kostnad

311 250 kr.

Beviljat belopp

301 250 kr (Projektstödet 201 837 kr och LAG-pott 99 413
kr.)

Beslut
Styrelsen för Leader Linné Småland beviljar 301 250 kr till rubricerat projekt (100 % av
sökta medel eftersom projektet har ett stort allmänt intresse). Medlen tas från
Landsbygdsfonden då projektet har en stark landsbygdsanknytning och stärker
sammanhållningen i bygden.
Motivering
Övergripande motivering är att mötesplatsen innebär en positiv utveckling för bygden.
Projektet uppfyller de absoluta villkoren (se bilaga) och bidrar tydligt till de
horisontella målen. Den ideella insatsen är betydande. Vid bedömning av
urvalskriterierna kommer projektet upp i 400 poäng.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 56.d. Projektbeslut den 7 september 2016
Projektnamn:

IKT Internationellt samarbete Ghana

Sökande:

Värnamo kommun

Journalnummer:

2016-4892

Är LAG beslutsmässig:

Gottlieb Granberg, Tobias Gustavsson, Bengt-Elis
Pettersson, Jenny Anderberg, Roger Andersson, Jenny
Svensgård, Leo Hejselbaek, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson, Jenny Herz, Ann-Sofie Thern., Elizabeth
Peltola och Pierre Klasson.

Föreligger Jäv:

Ingen har jäv i ärendet.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

1.1 Gränsöverskridande möten

Fond

Landsbygdsfonden

Total kostnad:

203 741 kr

Beviljat belopp

Avslag

Beslut
Styrelsen beslutade att avslå rubricerat projekt
Motivering
Övergripande motiveringen till beslutet är att det är en kommunal angelägenhet och
ansvar vilket gör att leadermedel inte kan användas till detta projekt.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 56.e. Projektbeslut den 7 september 2016
Projektnamn:

Landsbygdistan - Hållbar tillväxt

Sökande:

Linnés mathus AB

Journalnummer:

2016-5220

Är LAG beslutsmässig:

Gottlieb Granberg, Tobias Gustavsson, Bengt-Elis
Pettersson, Jenny Anderberg, Roger Andersson, Jenny
Svensgård, Leo Hejselbaek, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson, Jenny Herz, Ann-Sofie Thern., Elizabeth
Peltola och Pierre Klasson.

Föreligger Jäv:

Ingen har jäv i ärendet.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

3.1 Entreprenöriellt tänkande

Fond:

Landsbygdsfonden

Total kostnad:

4 386 950 kr

Beviljat belopp:

Avlag

Beslut
Styrelsen beslutade att avslå projektet.
Motivering
Projektet är ett projektstöd till företag. Vid denna typ av projekt är det maximalt
bidraget 200 000 kr vilket detta projekt inte ryms inom. Projektet faller också vid
granskning av statsstödsreglerna där gränsen för maximalt bidrag är 1,8 miljoner kr de
senaste tre åren till kommersiella företag.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 56.f. Projektbeslut den 7 september 2016
Projektnamn:

Säker by

Sökande:

Brandskyddsföreningen i Jönköpings län

Journalnummer:

2016-5318

Är LAG beslutsmässig:

Gottlieb Granberg, Tobias Gustavsson, Bengt-Elis
Pettersson, Jenny Anderberg, Roger Andersson, Jenny
Svensgård, Leo Hejselbaek, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson, Jenny Herz, Ann-Sofie Thern., Elizabeth
Peltola och Pierre Klasson

Föreligger Jäv:

Ingen har jäv i ärendet.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

1.1 Skapande av mötesplatser och aktiviteter

Fond:

Landsbygdsfonden

Total kostnad:

390 452 kr

Beviljat belopp

390 452 kr (Projektstöd 261 603 kr och LAG-potten
128 849 kr)

Beslut
Styrelsen beslutade att bevilja 390 452 kr eller 22 000 kr per by eller område. Medlen
ska tas från Landsbygdsfonden då projektet skapar en ökad trygghet för invånarna på
landsbygden.
Motivering
Att skapa säkerhet för invånarna på landsbygden lika väll som i staden är mycket
viktigt för att det ska bli attraktivt att bo och verka på landsbygden. Vi vet alla att olika
offentliga resurser minskar och att den ideella sektorn måste göra mer och mer för att
skapa trygghet och säkerhet i närmiljö. I detta projekt uppnås både engagemanget från
den ideella sektorn genom kunskapsöverföring från den offentliga sektorn. Projektet
kan också bidra till att invånarna tar tag i andra förbättringsåtgärder då de träffas vid
dessa utbildningar.
Projektet har beviljats utifrån de absoluta villkor som krävs för att bedömas vidare i
urvalskriterierna. Totalpoängen får projektet är 300 poäng och därmed godkänns det.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 56.g. Projektbeslut den 7 september 2016
Projektnamn:

Åkonst Lagan

Sökande:

Set Söderholm enskild firma

Journalnummer:

2016-5329

Är LAG beslutsmässig:

Gottlieb Granberg, Tobias Gustavsson, Bengt-Elis
Pettersson, Jenny Anderberg, Roger Andersson, Jenny
Svensgård, Leo Hejselbaek, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson, Jenny Herz, Ann-Sofie Thern., Elizabeth
Peltola och Pierre Klasson

Föreligger Jäv:

Ingen har jäv i ärendet.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

1.1 Skapande av mötesplatser.

Fond

Landsbygdsfonden

Sökt belopp

224 000 kr

Beviljat belopp

Avslag

Beslut
Styrelsen beslutade att avslå ansökan.
Motivering
Utställningen Åkonst Lagan har genomfört under 2015 och 2016. Under första året var
det en utställare och andra året var det tre utställare. Med anledning av att det inte
framkommer något nytt, emot vad som gjorts de tidigare två åren, anser styrelsen att
detta projekt är en drift av något som har genomförts tidigare.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 56.h. Projektbeslut den 7 september 2016
Projektnamn:

Information, projektutveckling, utbildning för
projektägare samt utveckling av styrelse och personal

Sökande:

Leader Linné Småland

Journalnummer:

2016-5402

Är LAG beslutsmässig:

Gottlieb Granberg, Tobias Gustavsson, Bengt-Elis
Pettersson, Jenny Anderberg, Roger Andersson, Jenny
Svensgård, Leo Hejselbaek, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson, Jenny Herz, Ann-Sofie Thern., Elizabeth
Peltola och Pierre Klasson

Föreligger Jäv:

Ingen har jäv i ärendet.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

1 Skapande av mötesplatser och aktiviteter

Fond

Landsbygdsfonden

Sökt belopp

1 461 243 kr

Beviljat belopp

1 461 243 kr (projektstöd 861 243 kr och LAG-pott
600 000 kr)

Beslut
Styrelsen beslutade att bevilja 1 461 243 kr. Finansieringen ska vara 100 % då det finns
ett allmänt intresse av projektets mål och syfte. Medlen ska tas från Landsbygdsfonden
då arbetet och nyttan tillfaller landsbygden.
Motivering
Projektet är viktigt då projektägaren ska arbeta med lokalt ledd utveckling i
leaderområdet. För att uppnå detta krävs fördjupad utbildningar och
informationsinsatser samt ökad kunskap hos både personal och styrelse (LAG). För att
bidra till utveckling enligt EUs grundtankar krävs också internationellt utbyte och
perspektiv. Projektet godkänns enligt absoluta villkor och uppnår 440 poäng i
urvalskriterierna.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 57. Projektbeslut egenfinansierade projekt
a) Paraplyprojekt ”Startgas”
Inför styrelsemötet har en projektbeskrivning lagts in på hemsidans extranet.
Se bilaga 11.
Beslut
Styrelsen beslutade att godkänna paraplyprojekt ”Startgas” enligt utskickad
projektbeskrivning. Totalt avsätts 500 000 kr av egna medel dvs. medel som överförts
från Leader Linné samt inbetalts från Sävsjö och Vetlanda kommun.
b) Paraplyprojekt ”Skapande av mötesplatser och aktiviteter”.
Inför styrelsemötet har en projektbeskrivning lagts in på hemsidans extranet.
Se bilaga 12.
Beslut
Styrelsen beslutade att godkänna paraplyprojekt ”Skapande av mötesplatser och
aktiviteter” enligt utskickad projektbeskrivning. Totalt avsätts 500 000 kr av egna
medel dvs. medel som överförts från Leader Linné samt inbetalts från Sävsjö och
Vetlanda kommun.
§ 58. Information om finansieringskontoret.
VL informerade om att arbetet med EU-kontoret fortskrider och första rundturen till
kommunerna ska vara färdig i september. Därefter kommer en sammanställning att
göras om intresset från kommunerna. Resultatet av detta kommer att ligga till grund
för hur arbetet går vidare i nästa fas.
§ 59. Övriga frågor
a) Information om vad som händer på kontoret.
VL informerade om vad som händer på leaderkontoret. Presentationen, Se bilaga 13.
b) Beslut om att förskottera och garantera medel till beviljade projekt.
Inför mötet har VL skickat en förfrågan till styrelsen om Leader Linné Småland kan
vara garant för projekten fram tills Jordbruksverket har tagit beslut. Se bilaga 14.
Beslut
Styrelsen beslutade att någon sådan garant kan inte föreningen vara då det är svårt
att dra gränserna för vilka projekt som ska garanteras.
c) Övrigt
Inga fler övriga frågor togs upp.

§ 60. Avslutning.
Ordförande avslutade mötet kl. 15.00
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______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare

______________________________
Jenny Anderberg
Justerare

______________________________
Leo Hejselbaek.
Justerare
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