Protokoll från styrelsemötet i Leader Linné Småland den 7 november
2016 på Hjortsbergagården i Hjortsberga.
Tid: kl. 8.30 till kl. 12.00.
Närvarande:
Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia Malmqvist och Leo Hejselbaek.
Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik Svensson och Jenny Herz.
Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och Hanna Everlyndotter.
Ej närvarande: Privat sektor; Tobias Gustavsson och Pierre Klasson
Ideell sektor; Erik Hjärtfors
Offentlig sektor; Jenny Svensgård och Ann-Sofie Thern
Övriga närvarande: Eva Jacobsson – Börjesson, Ylva Sandström och Annika Nilsson.
§ 61. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 8.30
§ 62. Val av justerare
Till justerare av protokollet valdes Hanna Everlyndotter och Jenny Herz.
§ 63. Godkännande av dagordning
Slutgiltig dagordningen, punkt 7 läggs in under punkt 4 d v s § 64 och punkt 9 flyttas till
punkt 16 d v s § 74 i protokollet.
Beslut
Dagordningen godkändes med ovanstående ändringar samt att projektbesluten läggs
sist under mötet.
§ 64. Anmälan om jäv i någon av punkterna.
Elizabeth Peltola anmälde jäv vid diskussion om avtalet med Welcome center Älmhult
& Co.
§ 65. Genomgång av protokoll från styrelsemötet den 7 september
Protokoll med alla bilagor har lagts ut på hemsidans intranet inför styrelsemötet. Se
bilaga 1. Ordförande informerade om att synpunkter har inkommit men att
arbetsutskottet gått igenom protokollet och godkände skrivningarna i detta.
Beslut
Protokollet godkändes utan ytterligare synpunkter och fördes till handlingarna.
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§ 66. Genomgång av protokoll från arbetsutskottets möte den 26 oktober
Protokoll med alla bilagor har lagts ut på hemsidans intranet inför styrelsemötet.
Se bilaga 2.
Beslut
Protokollet godkändes utan ytterligare synpunkter och fördes till handlingarna.
§ 67. Information från Jordbruksverkets inspektion.
Anteckningarna har lagts ut på hemsidans intranet inför styrelsemötet. Se bilaga 3.
Beslut
Anteckningarna godkändes utan ytterligare synpunkter och fördes till handlingarna.
§ 68. Information från tjänstemannagruppens möte.
Anteckningarna från mötet med tjänstemannagruppen (medlemskommunernas
landsbygdsutvecklare) den 14 september har lagts ut på hemsidans intranet inför
styrelsemötet, Se bilaga 4.
Beslut
Informationen godkändes och fördes till handlingarna.
§ 69. Information om beslutsprocessen vid ”leadercheckar”
Ordförande informerade om hur beslutsprocessen går till vid beslut
av ”leadercheckar”. Denna process är på följande sätt: projektägaren skickar in en
ansökan till VL som går igenom den och därefter skickar ut ansökan via mail till
arbetsutskottets ledamöter. Dessa tar beslut inom 5 dagar genom att ge förslag till
beslut. Därefter sammanställer ordföranden alla beslutsförslag och tar ett slutgiltigt
beslut. Detta beslut delger VL till projektägaren via telefonsamtal och sedan via brev.
Vid nästkommande arbetsutskottsmöte konfirmeras alla besluten. Därefter
informeras styrelsen vid nästkommande möte.
Beslut
Informationen godkändes.
§ 70. Information om beslutade projekt avseende ”leadercheckar”.
a) Sammanställning ”startgas”. Se bilaga 5.
b) Sammanställning ”Skapande av mötesplatser och aktiviteter”. Se bilaga 6.
Beslut
Informationen godkändes och fördes till handlingarna.
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§ 71. Sammanställning av beviljade och återstående projektmedel. Se bilaga 7.
VL informerade om att styrelsen har beviljat projekt för totalt 12 069 985 kr och att det
inför dagens beslutsmöte återstår 22 488 852 kr.
Beslut
Informationen godkändes och fördes till handlingarna.
§ 72. Information om inkomna steg 1 ansökningar.
Det har inkommit ett projekt under steg 1. Detta har projektnamnet ”Walking black
dog”. Handläggaren på leaderkontoret har varit i kontakt med projektägaren och
uppmanat projektägaren att istället ta kontakt med Länsstyrelsen.
Beslut
Informationen godkändes.
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§ 73 a. Beslut av inkomna projektansökningar
Projektnamn:

Startgas

Sökande:

Leader Linné Småland

Journalnummer:

2016-1727

Styrelsen var
beslutsmässig och följande
deltog i beslutet:

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia
Malmqvist och Leo Hejselbaek.
Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson och Jenny Herz.
Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och
Hanna Everlyndotter.

d v s 11 av 16 ledamöter därmed beslutsmässig.
Föreligger Jäv:

Ingen uppger jäv

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:
Fond:

3.1 Stimulera entreprenöriellt tänkande
Regionalfonden då både stad och landsbygd kan dra
nytta av projektet.

Total kostnad:

577 658 kr

Beviljat belopp:

577 658 kr varav projektstöd 387 031 kr och LAGpott 190 627 kr.

Beslut
Styrelsen beviljade 577 658 kr till rubricerat projekt. Finansiering ska vara 100 %. En
grupp bestående av Roger Andersson (sammankallande), Cecilia Malmqvist och Jenny
Anderberg ska ta emot och värdera de inkomna aktivitetsförslag
Motivering
Nya företag och utveckling av befintliga företag är viktigt för landsbygdens utveckling.
Därför kommer Leader Linné Småland, inom ramen för detta projekt, att göra en
utlysning för att få in projektidéer på hur vi kan vara med och bidra till denna utveckling.
Projektets måluppfyllelse
Projektet uppfyller i första hand alla absoluta villkor och alla horisontella mål.
Genom granskning av projektet utifrån urvalskriterier för målområde: 3.1 Stimulera
entreprenöriellt har projektet fått en total poäng på 350 p.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 73 b. Beslut inkomna projektansökningar
Projektnamn:

Gårdsbutik Bygdens bästa

Sökande:

Sävsjö Celebration Ekonomisk förening

Journalnummer:

2016-6549

Styrelsen var
beslutsmässig och följande
deltog i beslutet:

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia
Malmqvist och Leo Hejselbaek.
Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson och Jenny Herz.
Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och
Hanna Everlyndotter.

d v s 11 av 16 ledamöter därmed beslutsmässig.
Föreligger Jäv:

Ingen uppger jäv

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

3.1 Stimulera entreprenöriellt tänkande

Fond:

Landsbygdsfonden

Total kostnad:

662 537 kr

Sökt belopp:

662 537 kr (LAG-pott 218 637 kr och Projektstöd 443
900 kr)

Beslut
Styrelsen avslog rubricerat ansökan.
Motivering
Projektet uppfyller inte de absoluta villkor som krävs för att gå vidare i bedömningen av
urvalskriterier. Projektet faller på kriteriet att vara väl förankrat. Anledningen är att en
av personerna i referensgruppen, en samverkanspartner och en producent har
meddelat att de inte vill stå kvar som medverkande i projektet och ska strykas helt från
ansökan. Därmed anses inte projektet vara väl förankrat.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 73 c. Beslut inkomna projektansökningar
Projektnamn:

Kultur i Tagaborg

Sökande:

Kultur i Tagaborg ekonomisk förening

Journalnummer:

2016-6558

Styrelsen var
beslutsmässig och följande
deltog i beslutet:

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia
Malmqvist och Leo Hejselbaek.
Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson och Jenny Herz.
Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och
Hanna Everlyndotter.

d v s 11 av 16 ledamöter därmed beslutsmässig
Föreligger Jäv:

Ingen uppger jäv.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

1:1 Gränsöverskridande möten

Fond:

Landsbygdsfonden då nyttan av projektet tydligt
tillfaller landsbygden.

Total kostnad:

1 302 170 kr

Beviljat belopp:

1 302 170 kr varav projektstöd 872 454 kr och LAGpott 429 716 kr.

Beslut
Styrelsen beviljade 1 302 170 kr till rubricerat projektet. Finansieringen ska vara 100 %
av sökta medel eftersom projektet har ett stort allmänt intresse.
Krav: ett nyttjanderättsavtal måste tas fram och Leader Linné Småland ska ha en
insynsplats i styrelsen.
Motivering
Projektet är mycket nyskapande genom att en musikscen och helt ny typ av mötesplats
byggs upp i en lada på landsbygden. Det är gränsöverskridande mellan ideell, privat och
offentlig sektor och de samarbeten som skapas kan leda till verksamhet och nätverk
som vi inte trodde var möjliga. Projektet gynnar sammantaget många människor lokalt
och besökare/turister. Genom ett stort ideellt engagemang bedöms också projektet
vara kostnadseffektivt.
Projektets måluppfyllelse
Projektet bidrar till att uppfylla mål för Spännande miljöer där människor och idéer kan
växa och uppnår både absoluta villkor och urvalskriterierna för 1:1 Gränsöverskridande
möten med 400 poäng.
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Beslut för projekt 2016-6558

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 73 d. Beslut av inkomna projektansökningar
Projektnamn:

Green Growth Power (GGP)

Sökande:

Pronatus projekt Green Growth Power GGP

Journalnummer:

2016-6560

Styrelsen var
beslutsmässig och följande
deltog i beslutet:

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia
Malmqvist och Leo Hejselbaek.
Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson och Jenny Herz.
Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och
Hanna Everlyndotter.

d v s 11 av 16 ledamöter därmed beslutsmässig.
Föreligger Jäv:

Ingen uppger jäv.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

2.1 Innovativa lösningar, Öppen för det okända.

Fond:

Landsbygdsfonden då det har landsbygdsnytta.

Total kostnad:

302 000 kr

Beviljat belopp:

302 000 kr varav projektstöd 202 340 kr och LAGpott 99 660 kr.

Beslut
Styrelsen beviljade 302 000 kr till rubricerat projekt. Finansieringen ska vara 100% då
det är en ideell förenings som söker och att det finns ett allmänintresse av resultatet.
Motivering
Projektet har ett starkt innovationsinslag både när det gäller innovativa lösningar får
miljö- och klimatfrågan samt för sociala innovationer. Detta kan bidra till nya lösningar
för människor som står långt från arbetsmarknaden att hitta en självförsörjning.
Projektdeltagarna har mycket kunskap inom både sakfrågorna och projektledning för
innovationer.
Projektets måluppfyllelse
Projektet bidrar till att uppfylla mål Öppen för det okända och uppnår både absoluta
villkor och urvalskriterierna med 350 poäng vilket bidrar till att bevilja projektet.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 73 e. Beslut av inkomna projektansökningar
Projektnamn:

Utökning av kontrollslakteri

Sökande:

Elmer Erik Johansson

Journalnummer:

2016-6592

Styrelsen var
beslutsmässig och följande
deltog i beslutet:

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia
Malmqvist och Leo Hejselbaek.
Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson och Jenny Herz.
Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och
Hanna Everlyndotter.

d v s 11 av 16 ledamöter därmed beslutsmässig.
Föreligger Jäv:

Ingen uppger jäv.

Projekttyp:

Projektstöd för företag

Insatsområde:
Fond:

Landsbygdsfonden

Total kostnad:

103 147 kr

Beviljat belopp:

73 318 kr(LAG-pott 0 kr och Projektstöd 73 318 kr)
maximalt 70 % av kostnaderna.

Beslut
Styrelsen beslutade att avslå ansökan och hänvisa till att detta kan betraktas vara ett
investeringsstöd under landsbygdsprogrammet och bör därför finansieras via
Länsstyrelsen medel. Ansökan har även gått till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 73 f. Beslut av inkomna projektansökningar
Projektnamn:

Skapande av mötesplatser och aktiviteter

Sökande:

Leader Linné Småland

Journalnummer:

2016 - 7104

Styrelsen var
beslutsmässig och följande
deltog i beslutet:

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia
Malmqvist och Leo Hejselbaek.
Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson och Jenny Herz.
Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och
Hanna Everlyndotter.

d v s 11 av 16 ledamöter därmed beslutsmässig.
Föreligger Jäv:

Ingen uppger jäv.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

1. Spännande miljöer där människor och idéer kan
växa

Fond:

Landsbygdsfonden då samlingslokalerna är på
landsbygden.

Total kostnad:

400 000 kr

Beviljat belopp:

400 000 kr varav projektstöd 268 000 kr och 132 00 kr
i LAG-pott.

Beslut
Styrelsen beviljade 400 000 kr till rubricerat projekt. En grupp bestående av Leo
Hejselbaek, Kjell-Erik Svensson och Hanna Everlyndotter ska ta emot och utvärdera
inkomna aktiviteter.
Motivering
Den övergripande motiveringen är att mötesplatser på landsbygden är mycket viktiga för
att utveckla en attraktiv miljö att bo och verka i.
Projektets måluppfyllelse
Projektet uppfyller i första hand alla absoluta villkor och alla horisontella mål.
Genom granskning av projektet utifrån urvalskriterier för målområde: 1
Gränsöverskridande möten har poängen fått en total poäng på 350 p.
______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 73 g. Beslut av inkomna projektansökningar
Projektnamn:

Han hette Harald

Sökande:

Julian Jukas /Identic Films

Journalnummer:

2016-3398

Styrelsen var
beslutsmässig och följande
deltog i beslutet:

Privat sektor: Gottlieb Granberg, Roger Andersson, Cecilia
Malmqvist och Leo Hejselbaek.
Ideell sektor: Bengt-Elis Pettersson, Ingela Blad, Kjell-Erik
Svensson och Jenny Herz.
Offentlig sektor: Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg och
Hanna Everlyndotter.

d v s 11 av 16 ledamöter därmed beslutsmässig.
Föreligger Jäv:

Ingen uppger jäv.

Projekttyp:

Projektstöd

Insatsområde:

1.1 Gränsöverskridande möten

Fond:

Landsbygdsfonden då projektet har ett tydligt
landsbygdsperspektiv.

Total kostnad:

214 395 kr

Beviljat belopp:

214 395 kr varav projektstöd 143 645 kr och LAGpott 70 750 kr.

Beslut
Styrelsen beviljade 214 395 kr till projektet. Detta ska vara 100 % av sökta medel
eftersom projektet har ett stort allmänt intresse. Leader Linné Smålands styrelse tycker
det är viktigt att verkligen förankra projektet bland ungdomar på landsbygden.
Motivering
Projektet har ett starkt ungdomsperspektiv och bidrar till att lyfta fram ungas
kreativitet, drivkrafter och entreprenörskap. Genom det stora ideella engagemanget i
projektet visar det på hur unga utanför städerna kan nå sina mål och att det är möjligt
att skapa och producera film med en liten budget. Projektet är mycket kostnadseffektivt
och bygger på en långsiktighet både före och efter filminspelningen.
Projektets måluppfyllelse
Projektet uppnår 360 poäng vid granskning av urvalskriterierna.

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare
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§ 74. Beslut om hur vi ska gå vidare med finansieringskontoret.
VL informerade om att i slutet av augusti skickades ett prospekt ut till
kommuncheferna i alla medlemskommuner. Prospektet innehöll en presentation över
finansieringskontorets syfte och mål samt dess organisation och vad respektive
kommun ska bidra med. Därefter har VL träffat kommuncheferna och ibland både
kommunchef och kommunstyrelsens ordförande för att diskutera
finansieringskontorets fortsatta utveckling.
Intresset från kommunerna har varit olika, några har varit mycket positiva. Ljungby och
Älmhult har definitivt tackat nej. Älmhults ställningstagande beror på att de ingår i ett
liknande kontor i Hässleholm.
Beslut
Styrelsen gav VL i uppdrag att fortsätta arbetet med de kommuner som vill ingå i ett
finansieringskontor. Helst i samarbete med EU-kontoret i Hässleholm och med viss
finansiering från regionerna. Fokus ska ligga på både offentlig och ideell sektor.
§ 75. Beslut avseende avtal med Älmhults kommun om Welcome center Älmhult & Co.
Elisabeth Peltola uppger jäv och deltar inte i diskussionen.
Avtalet har lagts ut på intranetet inför mötet. Se bilaga 8.
VL har tillfrågat Jordbruksverket om en digital investering enligt detta projekt ska
finnas i projektets syfte under 3 eller 5 år. Jordbruksverket vill inte ta ställning i frågan
utan hänvisar till Leader Linné Smålands bedömning om det är en produktiv eller en
icke produktiv investering. Då projektägaren själva bedömer att investeringen ska
skrivas av på fem år, så gör Leader Linné Småland bedömningen att det är en produktiv
investering.
Beslut
Styrelsen godkände avtalet enligt förslag och ger VL och ordförande i uppdrag att
slutföra avtalsskrivandet med Älmhults kommun.
§ 76. Beslut om samverkansavtal med Sydostleader runt Nationalparksdestination Åsnen.

Då projekt Nationalparksdestination Åsnen är ett samverkansprojekt mellan
Sydostleader och Leader Linné Småland, så måste ett avtal tecknas mellan de båda
finansiärerna samt mellan dessa och utföraren dvs. Destination Småland AB.
Ett förslag till avtal har lagts ut på intranetet inför mötet. Se bilaga 9.
Beslut
Styrelsen att godkänna avtalet och gav ordförande Gottlieb Granberg att underteckna
avtalet för Leader Linné Smålands räkning.
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§ 77. Beslut om framtida samarbete med NULAG i norra England. Se bilaga 10.
VL informerade om att hon har haft ett möte med Mike Murray från NULAG i England. Vid detta
möte berättade Mike att DEFRA, engelska Jordbruksverket, har informerat om att de kommer
att stödja internationella samarbeten. Detta innebär att vi nu kan ta upp samarbetet med dem
igen. VL gick igenom förslaget som lagts ut på hemsidans intranet om vilka samarbetsområden
som skulle kunna vara intressanta att samarbeta med NULAG om. De bilaga 10.
Beslut
Styrelsen beslutade att återuppta kontakten med NULAG och utveckla ett samarbete med
dem inom föreslagna åtgärder samt att under början av nästa år genomföra ett möte med
representanter för NULAGs styrelse. Det är viktigt att Leader Linné Småland får direktkontakt
med ett par personer i NULAGs styrelsen.
§ 78. Beslut om utvärdering av Leader Linné Smålands utvecklingsstrategi.
Ylva Sandström informerade om att senast den 15 november måste Leader Linné Småland
lämna in en bilaga till utvecklingsstrategin om hur denna ska utvärderas under
programperioden.
Leaderkontoret har tagit fram ett förslag på hur både uppföljning, halvtidsutvärdering och
slututvärdering ska genomföras. Se bilaga 11.
Beslut
Styrelsen godkände föreslagen plan för utvärdering och gav VL i uppdrag att skicka in denna till
Jordbruksverket.
§ 79 . Övriga frågor
a) Information om personalförändringar.
VL informerade om att projektledaren för Unga för landsbygden, Veronica Ingolf, slutar
den 30 november. Till projektledare för projektets återstående tid, 2,5 år, har Signe
Klintrot anställts. Signe börjar den 15 november.
b) Vad har hänt på kontoret.
VL informerade om vad som hänt på kontoret sedan föregående styrelsemöte.
Presentationen se bilaga 12.

§ 80. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl. 12.00

______________________________
Gottlieb Granberg
Ordförande

______________________________
Annika Nilsson
Sekreterare

______________________________
Hanna Evelyndotter
Justerare

______________________________
Jenny Herz
Justerare
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