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Möte för VU på Glottra Gård 2008-03-19 
 
 
 
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. 
 

 15 Dagordning, sek-
reterare och justerare 
 

Dagordningen godkändes 
 Beslut:  
KV ombads vara sekreterare för mötet. 
CC utsågs att justera protokollet  

16 Föregående proto-
koll  
 

Föregående protokoll från LAG mötet 20080304 gicks igenom.  

17 Nulägesrapport 
 
 
 

KV berättade att LAG nu godkänts men att innan avtal skrivs ska en 
verksamhetsledare utses. DL samt CC har ett uppdrag att se över perso-
nalrekrytering samt göra förslag till verksamhetsplan och budget. KV är 
adjungerad i arbetsgruppen.  

18 Möteskalender 
 

Möteskalender för 2008 presenterades. 
Beslut: VU fastställde kalendern med ändring för nästa möte som hålls 
den 11/4  klockan 9.00. 

19 Projektbeslut 
 
 

Eftersom Leader Gränslandet ännu inte har skrivit avtal med Lst kan 
inga beslut tas utan vi ger rekommendationer till de två projekt som 
hanteras under punkten. 
a) genomgång av ansökningsblankett för projektstöd. Vi gick ige-

nom checklista för handlingar rörande projekt. 
b) Projekt Grogrund 3.  Västra Ny föreningar, ekonomisk förening, 

vill reparera gamla skolan i Västra Ny för att skapa en gemen-
sam plattform för föreningarna i bygden.            Återremiss där 
VU vill ha svar på följande frågor; Vilka aktiviteter planeras i hu-
set? Hur ska driftskostnaderna lösas efter projektets slut? Hur ser 
föreningssamverkan ut i förhållande till företagssamverkan? Hur 
många berörs av projektet? Hur ska Grogrund erbjuda arbets-
praktik för arbetshandikappade? Dessutom bör en budget upp-
rättas för projektet.  

c) Utomhuspedagogik för alla.  Vinöns Kultur- och hembygdsfö-
rening, ideell förening, vill genom projektet förstärka engagerade 
yrkesutövande människors levnadsvillkor i ett nytt helhetstän-
kande i samspel mellan näringsidkare – föreningsliv och kom-
mun.  
Återremiss  där VU vill se ett avtal/intyg från Linköpings uni-
versitet där det framgår att man ämnar lägga in utomhuspeda-
gogiken som ett ordinarie kursutbud. Dessutom vill VU ha en 
budget för projektet.                                                                                 
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20 Internationellt er-
farenhetsutbyte 
 
 
 

Diskussion kring remål fördes. 
Beslut: KV undersöker möjligheterna att ta fram ett program för en resa 
till Ungern samt gör ansökan om internationellt erfarenhetsutbyte till 
Landsbygdsnätverket. Resan är avsedd att ske den 17 – 20 september 
2008. 

21 Förtydligande av 
strategi 

Förtydligande av strategin har gjorts på sidan 26 under rubriken ”ut-
vecklande för bygden” där meningen  ”Är ungdomars behov tillgodosed-
da?” lagts till. 
 

22 Handläggning av 
projekt 

Vi har nu cirka 28 projektidéer som väntar på att handläggas. 
Beslut: VU uppdrar åt kansliet att sköta handläggning av de projekt 
som finns och de som inkommer. Vidare uppdrar VU till KV att ansöka 
om förskott för driftskostnaderna. 

23 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 

24 Nästa möte 
Nästa möte blir den 11 april klockan 9.00 vid Boda Kvarn. 
 
 
 

 Mötets avslutande 
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
Mötessekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
Karina Veinhede             Denny Lawrot   Camilla Carlsson 
 
   
 


