
 

 

 

 
 
 
 
Protokoll fört vid konstituerande möte för Leader Nordvästra Skåne med Öresund 
 
 
Datum: 2021-04-28 

Plats: Via Zoom 

Tid: Efter ordinarie stämma 
Kallade: LAG-styrelsen, ledamöter och ersättare 

 
 
 

1. Välkomna  
Föreningens ordförande Ros-Mari Paulsson  hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av mötesordförande 
Ros-Mari Paulsson valdes till mötesordförande. 
 

3. Val av mötessekreterare 
Sylvia Larsson valdes till mötessekreterare. 
 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll 
Madelene Larneby valdes att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
 

6. Val av kassör för LAG-styrelsen 
Sven-Yngve Persson valdes till kassör för LAG-styrelsen. 
 

7. Val av firmatecknare och delegation 
Se bilaga 1. LAG beslutade om att godkänna firmatecknare och delegation. 
 

8. Frågan om samgående med Mitt-Skåne i nästa programperiod 
Ordförande presenterade bakgrund om Skånes Leaderområden och LAG beslutade om ett 
inriktningsbeslut att arbeta fram en gemensam strategi med Mitt-Skåne inför nästa 
programperiod. 
 

9. Övriga frågor 
a. Budget för det förberedande stödet samt beslut 

VL gick igenom budget för det förberedande stödet och LAG beslutade om föreslagen 
budget 981 376 kr. Se bilaga 2. 

b. Information om tillägg till startbeslut 
Nytt startbeslut har beviljats för övergångsåren och Leaderkontoret kan drivas fram 
juni 2025. Någon i LAG/verksamhetskontor måste vara tillgänglig för revision tom 
hösten 2025.  Beviljad budget 18 263 000 kr. 
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c. Styrgrupp för strategiskrivning 
Ordförande bjöd in LAG-ledamöter att ingå i styrgrupp för strategiskrivning. 
 

10. Nästa möte 
Nästa LAG-möte tisdagen den 22 juni kl. 17. 
Nya ledamöter kallas av VL till introduktion. 
 

11. Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet för avslutat. 

 
Vid protokollet 
 
 
Sylvia Larsson   Ros-Mari Paulsson 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
Madelene Larneby 
Justeringsperson 
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