Verksamhetsplan för 2020
Verksamhetsinriktning
Verksamheten ska verka i linje med Leader Linnés Smålands vision ” Leader
Linné Småland - smart hållbar tillväxt på landsbygden”.

Målgrupp
Individer och organisationer i det geografiska området; Alvesta, Ljungby,
Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult kommuner med
undantag för Växjö tätort.

Styrelsens ansvarsområde
Styrelsen har det övergripande formella ansvaret för att utvecklingsstrategin
uppnås samt att arbeta för att uppfylla målen.
Styrelsen består av 16 ordinarie ledamöter, två från varje kommun, fördelat
på de tre sektorer; ideell, privat och offentlig. Styrelsen kommer att ha minst
fem möten under året.
-

LAG bedömer och tar beslut av inkomna projektansökningar samt
fastställer stödbeloppet.
Aktivt verka för att tilldelad budget används ändamålsenligt och effektivt
och i linje med utvecklingsstrategins mål.
Kontinuerligt följa upp och utvärdera både enskilda projekt och
verksamheten enligt utvecklingsstrategins mål och syfte samt indikatorer.

Verksamhetsledarens ansvarsområde
Verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för den dagliga driften
och dess budget samt personalansvar. Verksamhetsledaren representerar
föreningen och marknadsför verksamheten utåt mot finansiärerna och andra
samarbetspartners.
I uppdraget ingår att med hjälp av kontorets personal genomföra personliga
möten, informera, utbilda, diskutera och hjälpa presumtiva projektägare att
utveckla, driva och redovisa projekt som ligger i linje med målen i
föreningens utvecklingsstrategi.
Under 2020 kommer följande funktioner att finnas inom kansliet:
Verksamhetsledare, Ekonom, Projektutvecklare och Kommunikatör.
Förutom detta så har vi projektledare anställda på deltider i Projektet
ENGINE, Multiple use of forest, Paraplyprojekt evenemang företag,
Paraplyprojekt punktinsatser för miljön samt för LRF ägda projektet Skogens
mångbruk.

Under 2020 ska följande aktiviteter genomföras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ett årsmöte, fem styrelsemöten och sex arbetsutskottsmöten.
Genomföra ett utbildningstillfälle för nya styrelseledamöter.
Genomföra 4 nätverksmöten med kommunernas landsbygdsutvecklare.
Genomföra en informationsträff för rikspolitiker i vårt område.
Medverka på regionala nätverksmöten.
Personalen ska delta i relevanta utbildningar.
Hjälpa projektägarna med utveckling av projekten så att de även når
långsiktiga effekter.
Vi ska arbeta effektivt och noggrant med handläggning och redovisning.
Efter beviljade beslut bjuda in projektägarna till information om vad som
kommer att gälla avseende drift och redovisning av projektet.
Aktivt anordna och deltaga på möten i vårt geografiska område
tillsammans med föreningar, kommuner och intressenter.
Arbeta och kommunicera i enlighet med vår kommunikationsplan via
personliga möten både individuella och i storgrupp samt hemsida och
olika sociala medier såsom Facebook, Instagram m.m.
Vi ska kommunicera beviljade projekt och vilka resultat som har
uppnåtts.
Informera våra medlemmar och andra intressenter om hur arbetet för
nästa programperiod fortlöper.

•
•
•

Slutredovisa tidigare paraplyprojekt samt arbeta med information om
våra nya paraplyprojekt.
Påbörja utvärdering av verksamheten för denna programperiod.
Påbörja arbetet för kommande programperiod.

•

Driva och avsluta egna projekt:
- Innovation – lärande
- Paraplyprojekt – evenemang förening

•

Driva egna projekt
- Multiple use of forest
- Engine
- Paraplyprojekt – evenemang företag
- Paraplyprojekt - Punktinsatser för miljön
- Paraplyprojekt - Ungdomars engagemang

Kostnadsslag

Budget

Personalkostnad kansli och projekt

Beräknad kostnad
2 059 000 kr

Styrelsekostnader

255 000 kr

Övriga kostnader, se not 1

720 000 kr

Indirekta kostnader

385 000 kr

Årsmöteskostnad

6 000 kr

Summa kostnader

3 425 000 kr

Intäkter
EU och staten

1 998 000 kr

LAG Leader Linné Småland

771 200 kr

Egna medel

134 500 kr

Region Jönköping
LRF
Medel i föreningen
Summa intäkter

77 500 kr
437 800 kr
6 000 kr
3 425 000 kr

Not nr. 1. Övriga kostnader omfattar framför allt resor och aktiviteter i våra två internationella projekt men även
milersättning, representation och revisor för den ordinarie driften.

