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Möte för VU på Boda Kvarn 2008-04-11 
 
 
 
Deltagare          Närv                  Övriga                                          Närv 
Denny Lawrot, ordf (DL)           x   Karina Veinhede (KV) x 
Camilla Carlsson, v. ordf (CC) x     
Gunilla Ström (GS) x     
Kerstin Hermelin (KH) -     
Erkki Waineby (EW) x     
Maria Wiren Öberg (MWÖ) -    
Mikael Johansson (MJ) -    
Egil Boräng (EB) x    
Anneli Bengtsson (AB) x    
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Mötets öppnande 
 
 
 

Ordf. Denny Lawrot  öppnade mötet. 
 

 25 Fastställande av 
dagordning 
 

 
 
 

  Beslut:  
KV ombads vara sekreterare för mötet. 
AB utsågs att justera protokollet 

26   Val av sekretera-
re och justerare  

 

Dagordningen godkändes 
 

27 Föregående proto-
koll 

Föregående protokoll från VU mötet 20080319 gicks igenom och lades 
till handlingarna 

28  Nulägesrapport 
 

-KV berättade att LAG nu godkänts och avtal har skrivits med Länssty-
relsen Sörmland. Gränslandet är sedan den 7 april beslutsföra. Vi har 
många projektansökningar som nu kan diarieföras. 
-KV representerar Gränslandet vid Leadernätverket den 8/5 i Stock-
holm. 
-Ansökan om driftskostnader är insänd till Länsstyrelsen och vi kan nu 
avräkna våra kostnader mot EU-medel från den 28/3. 
- Våra 8 kommuner har fakturerats 2007 års medfinansiering och kom-
mer under september att faktureras 2008 års medfinansiering. Vi har 
fakturerat 80% av den kommunala medfinansieringen. De övriga 20% 
används för andra typer av offentlig medfinansiering. 
- En ansökan om erfarenhetsutbyte med Ungern i september har tillsänts 
Landsbygdsnätverket. Ansökan uppgick till 123 000 kronor och utgör 
kostnader för VU och personal. KV tar kontakt med Gustav Nemes för 
att se om vi kan få studiebesök med anknytning till livsmedelsförädling, 
rekreationsturism ex. Spa. samt demokratifrågor rörande samarbeten 
mellan stat, kommun och landsting. Resan blir den 18-23 september. 
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29 Egna projekt. 
 
 
 

Diskussion fördes kring vilka paraplyprojekt som vi vill ta upp på LAG-
mötet för beslut den 7 maj. 
Vu föreslår LAG att fatta beslut om två paraplyprojekt; 
a)Unga entreprenörer. Max 20 000 kronor per projekt. 5 ungdomar går 
samman kring en idé som skapar företagsamhet. En förening bör finnas 
i botten om de ska göra en investering. Total budget 200 000 kronor/ år 
under 3 år. 
b) Förstudiemedel. Max 20 000 kronor per projekt. Det bör betonas att 
för att man får förstudiemedel behöver detta inte innebära att man se-
dan har kvalificerat sig för projekt inom Leader utan att dessa medel 
endast avser att ta reda på förutsättningar. Total budget 200 000 kro-
nor/år under 3 år. 

30 Genomgång av 
inkomna projekt 
 

 

Diskussion kring inkomna projekt fördes. Projekten är av olika kvalité, 
en del är utkast och några nästan kompletta. Cirka 32 projektidéer. För 
att kunna börja processa dessa behövs en rangordning utifrån kommu-
nerna så att vi får igång aktiviteter i hela Gränslandsområdet. 
Beslut: KV scannar projekten och skickar ut dessa till respektive leda-
mot för kommunerna som sedan får göra en prioritetslista över projek-
ten. Därefter börjar KV processa dem. 

31 Projektbeslut 
Projekt Utomhuspedagogik för alla. Komplettering har inkommit från 
Linköpings universitet där det tydligt framgår att man efter projektets 
slut vill göra denna uppdragsutbildning till en ordinarie utbildning för-
lagd på Vinön. 
Beslut: VU beslutar att godkänna projektet och finansiera detsamma 
med 582 050 kronor i projektstöd samt 169 450 kronor från LAG-potten. 
Linköpings Universitet avsätter 80 000kronor i offentliga resurser. Pro-
jekttid 2008-04-07—2009-11-30.  

32 Anställning 
Beslut: VU skriver anställningsavtal med KV som påbörjar sin anställ-
ning på i första hand halvtid från och med den 1 augusti. Samma villkor 
som finns i hennes avtal med Våg21 gäller även för Gränslandet.  

33 Attesträtt 
Beslut: VU beslutar att KV får attesträtt för föreningen. Namnteck-
ningsprov skickas jämte attesträtten till Länsstyrelsen Sörmland. 

34 Övriga frågor 
Det finns ett stort informationsbehov, framförallt i de områden som är 
nya för leader. Hemsidan bör komma igång så snart som möjligt (en 
adress granslandet.se är köpt).  
 

35 Nästa möte 
Nästa möte blir den 6 maj, förslagsvis i Västra Ny. 
 
 

Mötets avslutande 
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
Mötessekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
Karina Veinhede   Denny Lawrot   Anneli Bengtsson       


