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Protokoll LAG-möte Leader Vättern, 

telefonmöte 2018-06-28 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. En nytillkommen fråga sedan dagordning skickats ut, lades till 
under övriga frågor. 

 

3. Val av protokollförare  

Malin Setzer valdes till protokollförare vid mötet. 

 

4. Val av justeringsperson vid sidan av ordförande  

Samuel Gustavsson valdes till justeringsperson vid sidan av ordförande.  

 

5. Föregående protokoll  

Justerat men inte upplagt på Leader Vätterns webbplats. Inga synpunkter inkom på 
föregående protokoll varför det lades till handlingarna. 

 

6. Prioritering av inkomna projektansökningar  
 
Ansökan: ”Med Vättern som bas utveckla det egna yrkesmässiga fiskeföretaget med 
råvaruförädling och fisketuristiska produkter”  
Sökande: Kultes gård AB 
Bifogade filer: Bilaga 2-6 
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Sökande har inkommit med efterfrågade kompletteringar sedan förra mötet och under 
telefonmötet diskuterades kompletteringar. LAG accepterar ändringarna i ansökan men en 
del kostnader anses vara för höga kontra nyttan. Det handlar framför allt om val av elmotor, 
ekolod och plotter. LAG ansåg efter diskussion att det är motiverat att köpa in det ekolod 
och den plotter för det syftet ansökan nämner. Däremot bedömde LAG att en 
aktermonterad motor (8 000 exkl. moms) anses vara tillräckligt för det syftet ansökan 
nämner och att ett krav ställs på detta i beslutet.  Efter ovanstående diskussion var LAG 
redo att ta ett beslut. 

Beslut: LAG beslutade efter röstning bifall av projektet, se bilaga 1. Samuel Gustavsson var 
av avvikande mening och reserverade sig mot beslutet.  

  

7. Ledamöterna presenterar sitt arbete sedan föregående möte 

Adam informerar om en eventuell kommande ansökan om förstudie kring Motala ström 
kraftverk.   
 

8. Övriga frågor 

a. Extra stöttning till projekt Hjo. Under föregående möte beslutade LAG att ge extra 
stöttning till en specifik bild inom Below som inte rymdes inom projektet. Den blev 
8 000 kr dyrare än beräknat. Projektet ber om extra stöttning för att täcka upp denna 
kostnad. Vätternvårdsförbundet bidrar med hälften, dvs 4000 kr.  
 

Beslut: Efter röstning så beslutade LAG bifall till att stötta Hjo kommuns projekt med 
ytterligare 4 000 kr. Stödet bekostas av LAG-pott. Jesper Pettersson och Malin Setzer deltog inte 
i röstningen på grund av jäv.  

 
b. Marie meddelar att hon kommer att sluta inom Motala kommun. Det innebär att 

hon även slutar inom Vätternvårdsförbundet och de roller hon har där, bland annat som 
ordförande i Samförvaltning Fiske Vättern. Leader Vättern tackar Marie för det goda 
arbete hon utfört och det engagemang hon haft som ordförande i Samförvaltning Fiske 
Vättern. Det lyftes fram att det vore önskvärt att Marie inom sin nya konsulttjänst kan 
delta i LAG framöver. Marie lovade undersöka detta och återkomma.  

 

9. Nästa möte  
 
26/9 i Vadstena 

 

10. Mötets avslutande  
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Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

 

Malin Setzer 

Vid protokollet 

 

 

Michael Cornell   Samuel Gustavsson  

Ordförande    Justeringsperson 



 

 

 

 

 

 

  Datum: 2018-06-28 

 
    

Deltagarlista 

Ordinarie Offentlig Ideell Privat 

Michael Cornell, ordförande, Ödeshögs 
företagarförening (B) 

 X  

Marie Kristoffersson, vice ordförande, Motala 
kommun (B) 

X   

Samuel Gustavsson, Svenska Insjöfiskarenas 
Centralorganisation (B) 

 X  

Anna Österlund, Upplev Habo (B)   X 

Jesper Pettersson, Hjoåns Fiskevårdsområde (B)  X  

Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet (B)  X  

Jan Sidenvall, Jönköpings kommun X   

Suppleanter    

Ingemar Bergbom, Habo kommun  X   

Anders Lundgren X   

B = Beslutande vid mötet 

 

Övriga: 

Adam Johansson, verksamhetsledare Leader Vättern 


