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Möte för VU på BIT-center i Björkvik 2008-06-10 
 
 
 
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) -     
Maria Wiren Öberg (MWÖ) x    
Mikael Johansson (MJ) x    
Egil Boräng (EB) -    
Anneli Bengtsson (AB) x    

Innan mötet berättade Camilla Erlandsson Keir om Våg21 projektet BIT-center och om bygden i stort och 
dess framtidsplaner. 
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Mötets öppnande 
 

Ordf. Denny Lawrot  öppnade mötet. 
 

 43 Fastställande av 
dagordning 
 

  Dagordningen godkändes men punkterna 47 Projektbeslut och punk-
ten 46 Nulägesrapport bytte plats. 

44 Val av sekreterare 
och justerare  

Beslut: 
KV ombads att vara sekreterare. 
MWÖ valdes att justera protokollet. 
 
 

45 Föregående proto-
koll 

Föregående protokoll från VU mötet 20080506 gicks igenom och lades 
till handlingarna 

46  Projektbeslut 
a) G-018 Magnehults Skogsbruksmuseum. 
Projektet vill fortsätta utveckla skogsbruksmuseet genom att bygga en 
utställningslokal, ett förråd, en utställningspaviljong för visningsmila 
samt en kolarkoja för att på det sättet öka samverkan med företag och 
föreningar i området. 
Beslut: VU återremmitterar projektet och vill ha svar på följande frågor; 
Hur ser föreningens skolkontakter ut i dagsläget? På vilket sätt ska 
kvinnor engageras? Vilka indikatorer (mätbara mål) har projektet? Hur 
ser den lokala förankringen ut? 
VU ser positivt på projektet om ovanstående frågor besvarar på ett till-
fredsställande sätt samt att föreningen behöver höja den ideella insatsen.
b) G-040 Förstudie Vånga. 
I Vånga vill man kraftsamla inför leaderperioden. Leader är ett okänt 
begrepp i den delen av området och därför vill man kalla till stormöte 
och utifrån diskussioner skapa en vision och handlingsplan för Vånga. 
Beslut: VU är positiv till projektet  och beviljar medel under paraplypro-
jektet G-036 Förstudiemedel  när detta formellt har beviljats av Lst vilket 
gör att Förstudie Vånga får ett nytt diarienummer; G-036-001. 
c) G-006 Centralorten Vingåker – handelsorten. 
Projektet vill stärka Vingåkers kommun som handelsort genom att ska-
pa nya handelsetableringar, nya nätverk mellan fastighetsägare, köp-
män och kommun, samarbeta med olika kollektivtrafikleverantörer mm.
Beslut: VU återremmitterar projektet med uppmaning att korta projekt-
tiden och skapa mer dynamik. Några av projektdelmålen synes vara 
kommunal verksamhet.  
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46 Projektbeslut 
forts.    
 
 
 

e) G-002 Grogrund 3 
Komplettering har inkommit från projektet kring de frågeställningar VU 
hade men är ännu inte så kompletta att beslut kan fattas. 
Beslut: VU är positiva till projektets innehåll men återremitterar projek-
tet för att kunna komplettera budget med offerter kring tänkta arbeten. 
KV kontaktar projektet och besöker detsamma. 

47  Nulägesrapport 
- Ekonomi: Medfinansiering för 2007 har inkommit från 5 kommuner; 
Motala, Hallsberg, Kumla, Norrköping och Örebro.  
- Beträffande hemsidan, www.granslandet.se så hoppas vi att den är 
uppe innan sista juni. 
- KV rapporterade om möte med Länsstyrelsen Sörmland där vi utgör 
en part i en referensgrupp kring genomförandestrategin av landsbygds-
programmet i Sörmland. 
- KV och Anki Persson, Våg21 ekonom har varit på Jordbruksverkets 
steg 2 utbildning för att gå igenom det datasystem, LB-systemet som vi 
ska registrera projekt i. 
- Det kommer hela tiden nya projektidéer, vi är uppe i cirka 45 stycken. 
- den 25 juni beslutas om vår nätverksresa till Ungern. Vi har fått veta att 
vi inte kan få ersättning för arvoden vid resan vilket VU tog en diskus-
sion om så att det hela kan lösas på ett jämställt sätt. 

48 Övriga frågor 
Inga. 
 

49 Nästa möte 
Nästa möte blir den 13 augusti i Rejmyre.  
 

Mötets avslutande 
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötessekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
Karina Veinhede   Denny Lawrot   Maria Wiren Öberg      


