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Möte för LAG i Igelfors 2008-05-07  
 
 
 
Deltagare          Närv                  Deltagare                                         Närv 
Denny Lawrot, ordf (DL)           x   Mikael Johansson (MJ) - 
Camilla Carlsson, v. ordf (CC) x   Magnus Lagergren (ML) x 
Annelie Almerus (AA) x   Bengt Nordström (BN) x 
Petra Almlöf (PA) -   Niklas Rosén (NR) x 
Bengt Andersson (BA) -   Gunnar Sjödin (GSJ) - 
Annelie Bengtsson (AB) x  Jenny Sten (JS) x 
Cecilia Björk (CB) -  Gunilla Ström (GS) x 
Egil Boräng (EB) x  Erkki Waineby (EW) - 
Fredrik Bruce (FB)         x  Eva Widlund (EWI) x 
Roland Byfalk (RB) x  Maria Wiren Öberg (MWÖ) - 
Leif Götberg(LG) x  Övriga  
Maria Haglund (MH) x  Karina Veinhede (KV) x 
Kerstin Hermelin (KH) x    
Annie Jangenfalk (AJ) -    

Bengt Nordström inledde med att berätta om Våg21 projketet Bygdecentrum Norra Finspång, där vi också 
hade vårt LAG-möte. 
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Mötets öppnande Ordf. Denny Lawrot  öppnade mötet och inledde med en presentations-
runda.  

 11 Dagordning  
Dagordningen godkändes. 
  

12  Val av  justerare  
och sekreterare  

Beslut: 
ML valdes att justera protokollet samt KV valdes till sekreterare.  

13 Föregående proto-
koll 

Föregående protokoll från den 4 mars gicks igenom och lades till hand-
lingarna. 

14 Nulägesrapport 
 

*KV berättade om Nyhetsbladet som går ut till Stämman och LAG. KV 
uppmanade alla att sprida bladet vidare till sina nätverk. 
*EWI berättade om projektet G-001 Vinön utomhuspedagogik som är 
det första beviljade projektet i Gränslandet. 
*KV delgav LAG de projektbeslut som togs den 6 maj. 
*En hemsida för Gränslandet är under uppbyggnad, 
www.granslandet.se  

15 Projektbeslut 
 
 

a) G-035 Unga entreprenörer. Ett paraplyprojekt som är ett försök att 
öka aktiviteten och företagsamheten i området och göra ungdomar del-
aktiga i Leader Gränslandet. Varje”miniprojekt” är på max 20 000 kro-
nor. 
Beslut: LAG beslutar att avsätta 230 000 kronor per år i tre år varav to-
talt 483 000 kronor i projektstöd samt 207 000 kronor från LAG. 
b) G-036 Förstudiemedel. Ett paraplyprojekt  som syftar till att  få fler 
grupper att våga testa nya idéer och komma in i en operativ fas. Förstu-
diemedel kan beviljas med max 20 000 kronor. 
Beslut: LAG beslutar att avsätta 230 000 kronor per år i tre år varav to-
talt 483 000 kronor i projektstöd samt 207 000 kronor från LAG. 

16 Övriga frågor 
Projektutkast skickas till samtliga i LAG så att alla ser vad som är på 
gång i området. 
Vi fortsätter ha genomgång av budget där KV också gör en lathund för 
densamma. 

17 Nästa möte 
Nästa LAG möte blir den 26 augusti klockan 14.00 på Åbrogården i 
Vingåker. Beslut om gemensamt kansli kan komma att tas tidigare via 
mejl. 
 

Mötets avslutande 
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
Mötessekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
Karina Veinhede             Denny Lawrot   Magnus Lagergren 


