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LAG-protokoll vid sammanträde med LAG-styrelsen Leader Nordvästra Skåne med Öresund 
 

Datum: Onsdagen den 24 mars  
Plats:  Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85445570254?pwd=ZUNUQXlyMFlrQmNkVmxjTUR1UzJyQT09 
Tid: 17.30—18.50 
Kallade: LAG-styrelsen, ledamöter och ersättare, samt konsult för strategiskrivning. 
 
Närvarande: 
Ideella: Ros-Mari Paulsson, Per Johens, Mikael Johansson, Fredrik Bengtsson, Ann-Charlotte 
Johansson 
 
Offentliga: Bedria Halliovic, Dragan Kostic, Peter Nyström, Anna Alkner, Caroline Arvill, 
Monica Andersson, Susann Cardell, Tim Andersson-Ljung. 

 
Privat: Pia Zachrison, Madelene Larneby, Jonas Brorson, Sven-Yngve Persson och Åsa 
Sjöblom. 
 
Ersättare:  Helena Esbjörnsson (Privat), Ingegerd Hagelin (Ideell), Malin Månsson (ideell), 
Ann-Charlotte Thörnblad (ideell). 
 
Verksamhetskontoret: Annika Jönsson, Sylvia Larsson 
Upphandlad konsult strategiskrivning: Monica Frisk 

 
 
1. Välkomna 

Ordförande Ros-Mari Paulsson hälsar alla välkomna. 

2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Pia Zachrison väljs att justera dagens protokoll jämte ordförande. 

3. Röstlängd 

Antalet närvarande ordinarie ledamöter (18) och suppleanter (4).  

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen gås igenom och godkänns. 

5. Genomgång av bokslut 

Årsredovisningen gås igenom av verksamhetsledare. Se bilaga 1. 

6. Genomgång av strategiarbete 

Monica Frisk, upphandlad konsult för strategiarbete presenterar sig. Strategiarbetet gås 

https://sign.visma.net/sv/document-check/5e13d452-cc47-4a18-845d-b6b9e0bf02f2

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



2 

 

igenom. Styrgrupp är utsedd och består av Mikael Johansson, Susann Cardell, Ros-Mari 

Paulsson, Madelene Larneby och Mari Irbladh. Hittills har tre träffar mellan konsult och 

styrgrupp hållits. 27 april är ett digitalt stormöte planerat med information och 

inspiration planerat med namnet Hur vill du forma framtidens landsbygder?. 

Referensgrupper kommer troligtvis att skapas därefter. Ordförande deltar kontinuerligt i 

ordförandeträffar. Dialog förs kontinuerligt på ordförandeträffar mellan nuvarande 

Leaderområden i Skåne inför en sammanslagning. I dagsläget är tre framtida 

leaderområden i Skåne föreslagna. Verksamhetsledarna i Skåne träffas en gång i veckan. 

Se bilaga 2. 

7. Information om LAG:s aktiviteter – möten och dylikt 

Ros-Mari Paulsson har deltagit i ordförandeträffar. 7 april är nästa möte planerat. 

8. Övriga frågor  

a. Urvalskriterier och poängbedömning – ev. ändringar under förlängningsåren 

Verksamhetsledare informerar om ändring under förlängningsåren om 

urvalskriterier och poängbedömning. Förslag arbetas fram av presidiet och 

beslutas av LAG. 

b. Vilka kommuner är klara med finansiering i förlängningsåren 

Budget för förlängningsåret presenteras av verksamhetsledare. Information har 

skickats ut till alla kommuner. Bjuv och Båstad har ej svarat, resterande har för 

avsikt att vara med under förläningsåren. Önskad budget kommer tilldelas i 

slutet av mars enligt besked från JBV. 

 

c. Film om digital signering  

LAG uppmanas att se filmen och testa digital signering. Ett mail har skickats till 

LAG-medlemmarna från Visma Sign med den kod som ska användas. Digital 

signering kommer användas för underskrift av årsredovisningen. 

https://www.youtube.com/watch?v=a10SpfE2eMc 

d. Förslag att göra om stadgarna 

Förslag om att ändra stadgarna gällande offentliga representanter, från 

nuvarande 2 år till 1 år. 

9. Nästa möte 
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a. Årsmöte 

Årsmöte 28 april kl. 19.00 

10. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Vid protokollet: 

 

Sylvia Larsson 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

Ros-Marie Paulsson  Pia Zachrison 

Ordförande   Ledamot 
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