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Möte för VU i Vingåker 2008-02-14 
 
 
 
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) x     
Erkki Waineby (EW) x     
Maria Wiren Öberg (MWÖ) x    
Mikael Johansson (MJ) x    
Egil Boräng (EB) x    
Annelie Bengtsson (AB) x    
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Mötets öppnande 
 
 
 

Ordf. Denny Lawrot  öppnade mötet. 
 

 6 Dagordning, sekre-
terare och justerare 
 

 
 
 

Dagordningen godkändes med tillägg; 
 §7 Föregånde protokoll. 
Beslut:  
KV ombads vara sekreterare för mötet. 
GS utsågs att justera protokollet  

7 Föregående proto-
koll  

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

8 Nulägesrapport 
 
 
 

KV uppgav att vi fortfarande väntar på att protokollen blir underteck-
nade (Årsmötesprotokollet samt LAG-protokollet). Dessa ska bifogas 
ansökan om registrering av föreningen till Skatte-myndigheten.  Våg21 
kansliet hoppas kunna skicka handlingarna i början av nästa vecka. 
Den 21/2 närvarar KV på samrådsmöte med Lst  Sörmland angående 
godkännande av Gränslandets strategi. 

9 Nyttjande av och 
principer för TA (tech-
nical assistans) 
 

Våg21 har beslutat att erbjuda sig vara bank för de tre leaderområden 
som berör Sörmland. Detta för att vi ska kunna rekvirera pengar som 
sökts för att bilda LAG. 
Beträffande TA så kan Gränslandet få möjlighet att nyttja Våg21 kansliet 
mot att detta faktureras vid årsslut. 
Beslut: Gränslandet tackar ja till erbjudandet om att Våg21 bildar bank 
samt att kunna nyttja Våg21 kansliet under ovanstående förutsättningar.
Fullmakt till Våg21 att hantera Gränslandets medel ska upprättas. 

10 LAG-utbildning 
 
 

Den 4 mars mellan 8.30-cirka 16.00 kommer LAG-utbildning att ske. 
Plats: Vinön, färjan avgår från Hampetorp klockan 8.00. 
I utbildningen kommer att ingå bl.a. Leadermetoden, LAGs ansvar, 
Gränslandets strategi, värderingsgrunder, utvärdering. 
Våg21 kansliet har tagit fram informationspärmar som kommer att delas 
ut vid utbildningstillfället. 
Beslut: KV går ut med kallelse till utbildningsdagen. 
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11 Driftskostnader, 
ansökan om förtida 
medel 
 
 
 

Möjligheter att söka förtida medel för driftskostnader så snart som Lst 
gjort checklista 1 beträffande bildande av LAG. LAG bör observera att 
man riskerar medel under förutsättning att LAG inte bildas. 
Beslut: Våg21 kansli gör ansökan till Lst Sörmland. DL och KV upprät-
tar budget och skickar ut den till VU i samband med ansökan. 

12 Internationellt ut-
byte 

Det finns möjlighet att söka nätverkspengar för internationellt utbyte via 
Landsbygdsnätverket. 
Beslut: KV får i uppdrag att kontakta Maria Gustafsson på Lands-
bygdsnätverket för att ta reda på de förutsättningar som råder. 
Nätverkspengar för att i september göra en resa med VU ansöks. 

13 Övriga frågor 
Kv berättade om Karin Berglund, Mälardalens högskola, och hennes 
forskning kring entreprenörskap. 
En idé skulle kunna vara att inleda ett samarbete med henne där elever 
skulle kunna följa processen med Gränslandets arbete kring att uppnå 
sin strategi. Efter utbildningsdagen den 4 mars där utvärderingsfrågan 
kommer upp kan vi ta ställning om Karin Berglund ska kontaktas. 

14 Nästa möte 
Nästa möte blir den 19 mars klockan 14.00-17.00 vid Glottra Gård i 
Hallsbergs kommun. 
DL och KV arbetar fram ett förslag till mötesagenda för 2008. 

Avslutning 
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
Mötessekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
Karina Veinhede             Denny Lawrot   Gunilla Ström 
 
   
 


