Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG
Möte nr:

3

Plats:

Skellefteå Kraft Arena

Tid:

9.30-15.00

Närvarande:
Ingrid Ejderud Nygren
Ulrika Renström
Per-Ove Lööv
Dorina Larsson
Peder Johansson
Stina Stenmark
Oskar Sjölund
Celia Ahlin
Ulrika Rönnlund
Simon Markusson (till 12.30)
Johannes Lindberg
Monica Marklund
Martin Johansson (student)

37. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Ingrid öppnade mötet och dagordningen godkändes efter tillägg om
mötesplanering på övriga frågor.

38. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Ulrika Rönnlund.

39. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Stina Stenmark, privat sektor och Celia
Ahlin, ideell sektor.
Beslut om rutiner för justering:
Protokollet godkänns via mejl av justerare, läggs sedan ut via dropbox. Monica
skickar ut protokollet för påskrift av justerare.

40. Föregående protokoll
Protokollet föredrogs och lades till handlingarna.

41. Ekonomi
Information:
Organisationsnummer och företagskonto är klart.
Beslut:
Fortsatt arbete för en lösning med Malå kommun som håller gentemot
jordbruksverket och upphandlingsenheten.

42. Hemsida, e-post
Beslut:
Mötet uppdrar till Dorina att ordna e-post till Monica och en gemensam och
hemsida från valfritt webbhotell.

43. Grafisk profil
Inget är ännu klart kring formerna, beslut vid nästa möte.

44. Information om Skellefteå Älvdal
Beslut:
Ingrid och Monica sköter kontakter med finansiärer och förvaltande myndighet.
Monica sköter kontakter med media förutom frågor direkt ställda som var och en
svarar på.
Monica sätter samman basfakta om Skellefteå älvdal som LAG kan kommunicera.

45. Arbete med strategin
LAG fick komma med synpunkter på strategin, bland annat framkom att den
övergripande strategin var lätt att förstå men att mål och viktningar kändes vilset
och ovant. Igenkänning fanns från de som suttit med i referensgrupper.
Efter genomgång av bilagorna till strategin gjordes en gruppövning om tänkbara
projekt till de olika insatsområdena. Syftet var att vi ska ha tänkbara projekt om vi
ser att vi kommer att få problem att nå målen och då kan initiera egna projekt.
Projekten finns som bilaga 1 till protokollet.

46. Övriga frågor
AU
Vi ställde oss ett antal frågor gällande ett eventuellt arbetsutskott.
Finns behov av ett AU? I vilka situationer? Vilken typ av delegation skulle ett AU
ha? Vilka skulle sitta i ett AU, ordförande, vice ordförande, kassör,
verksamhetsledare? Vilken typ av delegation? Kan vi använda oss av
telefonmöten för snabba beslut? Videokonferens?
Inget beslut fattades men frågan återkommer på ett möte framöver.
Mötesplanering
LAG-möte Tisdag 19/1 09.00-14.30 i Norsjö
LAG-möte Torsdag 11/2 09.00-14.30 i Malå
Föreningsstämma och styrelsemöte (em) 17/3

47. Nästa möte
Tisdag 19/1 09.00-14.30 i Norsjö

48. Mötets avslutande
Ordförande tackade för engagemanget under dagen och avslutade mötet.
.

Justeras:

Ingrid Ejderud Nygren
Ordförande

Ulrika Rönnlund
Sekreterare

Celia Ahlin
Justerare

Stina Stenmark
Justerare

