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

 
Datum: Onsdagen den 22 juni 2022 
Plats:  Järnvägsgatan 22, Helsingborg på Stadsbyggnadsförvaltningen,  
Tid: 17.00—19.30 
Kallade: Ledamöter och ersättare i LAG-styrelsen. 
 
Närvarande: 
Ideella: Ros-Mari Paulsson, Per Joehns, Björn Dahlbäck, Ann-Charlotte Johansson 
 
Offentliga: Agneta Sörensson, Lena Åström, Per-Ola Johansson, Caroline Arvill, Monica 

Andersson, Susann Cardell, Tim Andersson-Ljung, Ingemar Lundström, Bengt Fellbe 

 
Privat: Madelene Larneby, Jonas Brorson, Sven-Yngve Persson, Åsa Sjöblom. 
 
Ersättare: Helena Esbjörnsson (privat), Angelie Fröjd (privat), Fredrik Bengtsson (Offentlig). 
 
Verksamhetskontoret: Annika Jönsson, Sylvia Larsson, Maria Lundgren 
Joakim Tranquist, Tranquists utvärdering 
Theresie de Gosson, Klippan kommun 
 

 
 

1. Välkomna 

Ordförande Ros-Mari Paulsson hälsar alla välkomna. 

2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Susann Cardell väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

3. Röstlängd 

Mötet beslutar att Helena Esbjörnsson ersätter Pia Zachrison och Angelie Fröjd ersätter 

Marie Irbladh. Antalet närvarande ordinarie ledamöter (17) och utsedda suppleanter (2) 

överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter (23). LAG-styrelsen är därmed 

beslutsmässig enligt § 10 i föreningens stadgar. 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen gås igenom och godkänns. 
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5. Joakim Tranquist från Tranquists utvärdering presenterar resultatet från utvärderingen 

Joakim Tranquist går igenom utvärderingsresultatet. 

6. Förslag till flytt av medel mellan åtgärder 

Verksamhetsledare går igenom kvarvarande budget för de olika åtgärderna. Förslag att 

flytta 500 000 kr från samarbetsprojekt till genomförande av projekt samt att flytta 1 

000 000 kr från driftskostnadsåtgärden till genomförande av projekt. 

LAG beslutar att flytta 500 000 kr från samarbete till genomförande och att flytta 

1 000 000 kr från drift till genomförande. 

7. Översyn av budgetutnyttjande – Lag ska ta beslut på hur mycket man kan utnyttja 

under perioden. Skall lämnas till JBV senast den 1 december 2022. 

Information från Jordbruksverket om att LAG ska rapportera till Jordbruksverket senast 1 

december 2022 om hur mycket medel som kommer utnyttjas inom befintlig 

Leaderperiod, enligt meddelande 32-2022 Översyn av budgetutnyttjande och 

avropshantering för landsbygdsfonden från Jordbruksverket. 

8. Tidplan 

Verksamhetsledare informerar om Tidplan för Slutdatum lokalt ledd utveckling för 

befintlig strategi. 

Tidplan LLU Sista dag för LAG 

att lämna in 

ansökan om stöd 

till JV 

Sista dag för 

LAG att avropa 

från central pott 

och lämna in 

ansökan om 

stöd för 

avropade 

pengar till JV 

Sista dag för 

ansökan om 

ändring där 

budget ökar 

Sista dag för 

ansökan om 

ändring där 

budget är 

oförändrad 

Sista dag för 

ansökan om 

utbetalning 

Sista dag 

för 

ansökan 

om 

utbetalning 

Landsbygdsfonden 31 december 2023 Eventuell 

omfördelning i 

början på 2023 

31 dec 2023 31 jan 2025 5 april 2025 31 augusti 

respektive 

31 okt 

2025 

 

9. Namn på ny förening – förslag finns  

Förslag på namn:  

Skånes hjärta och spets. 

Leader Skånes spets och hjärta. 

Leader Skåne nordväst och MittSkåne. 

 

LAG beslutar att överlåta till den nya styrelsen – när den är bildad med alla ledamöter 

som ska ingå – att skapa ett passande namn på föreningen för det nya Leaderområdet. 

10. Bildandet av en ny förening – utse 3 personer att ingå i den nya styrelsen 

Ansökan till Skatteverket om att bilda ny förening måste ske innan semestrar för att 

säkerställa att föreningen är bildad före den 15 oktober. 
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LAG beslutar att ansökan till Skatteverket ska göras om att ny förening ska bildas och att 

Pia Zachrison, Ros-Marie Paulsson och Sven-Yngve Persson är de ledamöter utses av LAG 

att ingå i nya föreningens styrelse.  

11. Genomgång av tidplan för inlämnandet av ny strategi 

Verksamhetsledare går igenom tidplanen och punkterna enligt nedan: 

• Tilldelad budget för åren 2023-2027 är 53 714 186 kr. 

• Medfinansiering från kommunerna  - se bilaga för belopp. 

33%, dvs 17 725 681kr, ska vara offentlig medfinansiering. 

Kravet från jordbruksverket är att minst 50% av dessa 33%, dvs 8 862 840kr, ska vara 

kontanta medel. 

LAG beslutar att 75% av de 33%, dvs 13 294 261 kr bör finansieras av kommunerna. 

Detta är samma medfinansiering som nuvarande period för Leader nordvästra Skåne 

med Öresund. Medfinansieringen ska ske under 7 år med början 2023. 

Brev till kommunerna ska gå ut ang detta förslag. 

• Urvalskriterier håller på att skrivas 

• 23 augusti workshop i Hässleholm 

 

12. Information om LAGs aktiviteter – möten och dylikt  

Planerad workshop 23 augusti. 

13. Information från verksamhetskontoret 

Verksamhetsledare informerar: 

 Några projekt på väg in 

 Mer fisk på land 

 Fiskedestination Bjäre 

 Opera i Åstorp 

 Vadensjö byastuga 

 Semester 

 V. 28-30 

 Anställning  

 Kommunikatör Maria Lundgren 20 %  

 

14. Övriga frågor  

Inga övriga frågor 

15. Nästa möte 

12 oktober kl 17.00 i Åstorp, återkommer med plats. 
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8 december kl 17.00 i Klippan, plats Sågen. 

 

16. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

Vid protokollet: 

 

Sylvia Larsson 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

Ros-Marie Paulsson  Susann Cardell 

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


 
Datum: Onsdagen den 22 juni 2022 
Plats:  Järnvägsgatan 22, Helsingborg på Stadsbyggnadsförvaltningen,  
Tid: 17.00—19.30 
Kallade: Ledamöter och ersättare i LAG-styrelsen. 
 
Närvarande: 
Ideella: Ros-Mari Paulsson, Per Joehns, Björn Dahlbäck, Ann-Charlotte Johansson 
 
Offentliga: Agneta Sörensson, Lena Åström, Per-Ola Johansson, Caroline Arvill, Monica 


Andersson, Susann Cardell, Tim Andersson-Ljung, Ingemar Lundström, Bengt Fellbe 


 
Privat: Madelene Larneby, Jonas Brorson, Sven-Yngve Persson, Åsa Sjöblom. 
 
Ersättare: Helena Esbjörnsson (privat), Angelie Fröjd (privat), Fredrik Bengtsson (Offentlig). 
 
Verksamhetskontoret: Annika Jönsson, Sylvia Larsson, Maria Lundgren 
Joakim Tranquist, Tranquists utvärdering 
Theresie de Gosson, Klippan kommun 
 


 
 


1. Välkomna 


Ordförande Ros-Mari Paulsson hälsar alla välkomna. 


2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 


Susann Cardell väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


3. Röstlängd 


Mötet beslutar att Helena Esbjörnsson ersätter Pia Zachrison och Angelie Fröjd ersätter 


Marie Irbladh. Antalet närvarande ordinarie ledamöter (17) och utsedda suppleanter (2) 


överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter (23). LAG-styrelsen är därmed 


beslutsmässig enligt § 10 i föreningens stadgar. 


4. Godkännande av dagordning 


Dagordningen gås igenom och godkänns. 
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5. Joakim Tranquist från Tranquists utvärdering presenterar resultatet från utvärderingen 


Joakim Tranquist går igenom utvärderingsresultatet. 


6. Förslag till flytt av medel mellan åtgärder 


Verksamhetsledare går igenom kvarvarande budget för de olika åtgärderna. Förslag att 


flytta 500 000 kr från samarbetsprojekt till genomförande av projekt samt att flytta 1 


000 000 kr från driftskostnadsåtgärden till genomförande av projekt. 


LAG beslutar att flytta 500 000 kr från samarbete till genomförande och att flytta 


1 000 000 kr från drift till genomförande. 


7. Översyn av budgetutnyttjande – Lag ska ta beslut på hur mycket man kan utnyttja 


under perioden. Skall lämnas till JBV senast den 1 december 2022. 


Information från Jordbruksverket om att LAG ska rapportera till Jordbruksverket senast 1 


december 2022 om hur mycket medel som kommer utnyttjas inom befintlig 


Leaderperiod, enligt meddelande 32-2022 Översyn av budgetutnyttjande och 


avropshantering för landsbygdsfonden från Jordbruksverket. 


8. Tidplan 


Verksamhetsledare informerar om Tidplan för Slutdatum lokalt ledd utveckling för 


befintlig strategi. 


Tidplan LLU Sista dag för LAG 


att lämna in 


ansökan om stöd 


till JV 


Sista dag för 


LAG att avropa 


från central pott 


och lämna in 


ansökan om 


stöd för 


avropade 


pengar till JV 


Sista dag för 


ansökan om 


ändring där 


budget ökar 


Sista dag för 


ansökan om 


ändring där 


budget är 


oförändrad 


Sista dag för 


ansökan om 


utbetalning 


Sista dag 


för 


ansökan 


om 


utbetalning 


Landsbygdsfonden 31 december 2023 Eventuell 


omfördelning i 


början på 2023 


31 dec 2023 31 jan 2025 5 april 2025 31 augusti 


respektive 


31 okt 


2025 


 


9. Namn på ny förening – förslag finns  


Förslag på namn:  


Skånes hjärta och spets. 


Leader Skånes spets och hjärta. 


Leader Skåne nordväst och MittSkåne. 


 


LAG beslutar att överlåta till den nya styrelsen – när den är bildad med alla ledamöter 


som ska ingå – att skapa ett passande namn på föreningen för det nya Leaderområdet. 


10. Bildandet av en ny förening – utse 3 personer att ingå i den nya styrelsen 


Ansökan till Skatteverket om att bilda ny förening måste ske innan semestrar för att 


säkerställa att föreningen är bildad före den 15 oktober. 
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LAG beslutar att ansökan till Skatteverket ska göras om att ny förening ska bildas och att 


Pia Zachrison, Ros-Marie Paulsson och Sven-Yngve Persson är de ledamöter utses av LAG 


att ingå i nya föreningens styrelse.  


11. Genomgång av tidplan för inlämnandet av ny strategi 


Verksamhetsledare går igenom tidplanen och punkterna enligt nedan: 


• Tilldelad budget för åren 2023-2027 är 53 714 186 kr. 


• Medfinansiering från kommunerna  - se bilaga för belopp. 


33%, dvs 17 725 681kr, ska vara offentlig medfinansiering. 


Kravet från jordbruksverket är att minst 50% av dessa 33%, dvs 8 862 840kr, ska vara 


kontanta medel. 


LAG beslutar att 75% av de 33%, dvs 13 294 261 kr bör finansieras av kommunerna. 


Detta är samma medfinansiering som nuvarande period för Leader nordvästra Skåne 


med Öresund. Medfinansieringen ska ske under 7 år med början 2023. 


Brev till kommunerna ska gå ut ang detta förslag. 


• Urvalskriterier håller på att skrivas 


• 23 augusti workshop i Hässleholm 


 


12. Information om LAGs aktiviteter – möten och dylikt  


Planerad workshop 23 augusti. 


13. Information från verksamhetskontoret 


Verksamhetsledare informerar: 


 Några projekt på väg in 


 Mer fisk på land 


 Fiskedestination Bjäre 


 Opera i Åstorp 


 Vadensjö byastuga 


 Semester 


 V. 28-30 


 Anställning  


 Kommunikatör Maria Lundgren 20 %  


 


14. Övriga frågor  


Inga övriga frågor 


15. Nästa möte 


12 oktober kl 17.00 i Åstorp, återkommer med plats. 
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8 december kl 17.00 i Klippan, plats Sågen. 


 


16. Mötets avslutande 


Ordförande avslutar mötet. 


Vid protokollet: 


 


Sylvia Larsson 


Sekreterare 


 


Justeras: 


 


Ros-Marie Paulsson  Susann Cardell 


Ordförande   Ledamot 
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