Datum: 2016-01-19

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på
Länsstyrelsen i Jönköping
Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre.
1. Mötets öppnande
Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställandes.
3. Val av protokollförare
Beatrice Alenius valdes till protokollförare.
4. Val av justeringsperson
Michael Cornell valdes till justeringsperson vid sidan av ordförande.
5. Information: Kompletteringar av ansökan om startbesked
Ansökan om startbesked har bland annat kompletterats med att Michael Cornell har
kompetens inom vattenbruksfrågor.
Jordbruksverket frågade om Leader Vättern inte avsåg avsätta någon särskild budget till
samarbetsprojekt. Vi hade gjort bedömningen att den typen av projekt ryms inom
insatsområdet information och samverkan. Jordbruksverket menar att det kan bli svårt att
genomföra samarbeten med andra leaderområden om vi inte avsätter en del av budgeten
till samarbetsprojekt. Om huvudsyftet är samarbeten med andra leaderområden så måste
det vara ett samarbetsprojekt, för att ansökan om utbetalning ska godkännas. Om
samarbete/utbyte endast är en liten del av själva projektet är det dock inget problem.
Leader Vättern kan i efterhand ansöka om att avsätta en del av sin budget till
samarbetsprojekt, men det kräver lite jobb med att uppdatera utvecklingsstrategin (måste
omnämnas på en hel del ställen i strategin för att visa hur och varför man vill samarbeta
med andra leaderområden).
Utvecklingsstrategin delades ut.
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6. Beslut: Val av leaderkontor samt presentation av verksamhetsledare och
ekonomiansvarig
Leader Vättern räknas som en myndighet i upphandlingshänseende, däremot inte i
skattehänseende. Mellan myndigheter kan man teckna samarbetsavtal. Ett
samarbetsavtal med Länsstyrelsen i Jönköpings län är ekonomiskt fördelaktigt för
föreningen.
Samarbetsavtalet mellan Leader Vättern och Länsstyrelsen i Jönköpings län avser de
arbetsuppgifter som leaderkontoret utför åt Leader Vättern under perioden 2016-2023.
Budgeten i bilaga 1 avser driften av Leader Vättern samt övriga uppdrag/projekt med
särskild finansiering (exempelvis det informationsprojekt som beviljats av Region
Jönköpings län). Länsstyrelsens jurister ska nu granska avtalet och vissa förändringar
kan därför tillkomma. Slutlig version av samarbetsavtalet skickas därefter ut till LAG.
LAG beslutade att ge ordförande, Caroline Dieker, i uppgift att teckna avtalet när det är
färdigskrivet.
LAG beslutade att utse Beatrice Alenius som verksamhetsledare och Christian
Blomqvist till ekonomiansvarig på leaderkontoret.
7. Beslut: Ansökan om driftstöd
Det kommer att gå att söka driftstödet från och med 28 januari 2016. Utgifter för drift
kan dock räknas från och med den dag Jordbruksverket fattat beslut om att starta
leaderområdet. Ansökan avser hela programperioden. Det krävs en fullmakt för att
kunna göra ansökan.
LAG får i uppgift att höra med andra leaderområden om vi kan få ta del av deras
ansökan om driftstöd.
LAG beslutade att delegera ansökan om driftstöd till leaderkontoret. Leaderkontoret får
fullmakt att skicka in ansökan.
8. Information: Ansökan om informationsprojekt från region Jönköpings län
Leader Vättern har sökt 300 000 kr från Region Jönköpings län för informationsinsatser i
Jönköpings och Habo kommun Ansökan har beviljats. Projektet ska medfinansieras med
50 %. Stödet från region Jönköping ska bland annat användas för att ta fram en hemsida
till Leader Vättern samt att marknadsföra möjligheten att söka stöd från Leader Vättern.
Ytterligare ansökningar från regionerna kan bli aktuellt. LAG hjälper till att få fram
namn på lämpliga personer att kontakta. Caroline, Michael och Anders kollar upp namn i
respektive region.
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9. Beslut: Mötesagenda 2016
LAG beslutade att fastslå mötesagendan för 2016 (bilaga 1).
10. Beslut: Adjungerande
Eftersom hållbarhetsaspekten och kopplingen till övrigt Vätternarbete är viktigt bör
länsstyrelserna och SLU erbjudas möjlighet att adjungeras LAG. Vid konstituerande
styrelsemötet beslutade LAG att adjungera länsstyrelserna runt Vättern till LAG. Även
SLU bör erbjudas den möjligheten.
LAG beslutade att länsstyrelserna ska få fortsätta att vara adjungerade och att SLU ska
erbjudas möjlighet att adjungeras till LAG-mötena. Malin Setzer får i uppgift att
undersöka intresset hos SLU.
11. Beslut: Representant i Samförvaltning Fiske
Vid samförvaltningsmötet 2015-11-19 beslutades att Leader Vättern ska få möjlighet att
ingå i samförvaltningen av fisket i Vättern.
LAG beslutade att Leader Vättern tackar ja till att ha en representant i Samförvaltning
Fiske och Malin Setzer utsågs till Leader Vätterns representant.

12. Beslut: Ta fram och publicera hemsida
Leader Vättern har erbjudits möjlighet att ha en gemensam startsida på internet
(förslagsvis www.vattern.se) tillsammans med Vätternvårdsförbundet och Runt Vättern.
Det skulle förenkla för besökare på hemsidan att hitta information om miljö, turism samt
fisk och fiske i Vättern.
LAG ska få ett utkast om vad sidan ska innehålla och kunna komma med synpunkter.
Medfinansiärerna bör länka till Leader Vätterns hemsida. Det är viktigt att sidan kommer
igång så snart som möjligt.
LAG beslutade att leaderkontoret får i uppgift att producera och publicera en hemsida.
Leaderkontoret får även i uppgift att köpa domännamnet leadervattern.se som ska leda
direkt till Leader Vätterns hemsida. Leader Vättern är positiva till att ha en gemensam
startsida och layout som Vätternvårdsförbundet och Runt Vättern.
13. Beslut: Rutiner för LAG-möte
Vid inbjudan till eventuella besök från stödsökande eller stödmottagare så får
verksamhetsledaren, ordförande och vice ordförande i uppgift att gallra och sortera
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mellan ansökningarna om behovet uppstår, för att presentationerna ska vara givande och
inte ta upp för mycket mötestid. De får också i uppgift att avgöra hur lång tid som är
rimlig för respektive presentatör.
Att varje beviljat projekt har en kontaktperson i LAG är bra. Kontaktpersonen bör i
första hand vara en ordinarie ledamot.
Efter att vi fått reda på Jordbruksverkets datum för beslut om projektstöd bör
informationen läggas upp på hemsidan, så att stödsökande får en uppfattning om hur
lång handläggningstiden kan beräknas ta.
Vid nästa möte, den 12 april, är det lämpligt med ett utbildningspass vem som kan söka
stöd, hur mycket pengar man kan söka, vilka mål som ska uppfyllas i strategin osv.
Under passet bör man använda verkliga projekt som exempel, antingen som beviljats
inom FOG eller som är potentiella projekt i Leader Vättern.
LAG beslutade att fastslå föreslagna mötesrutiner med följande tillägg:
 Protokoll - Det räcker att ordförande och justerare godkänner protokollet
exempelvis muntligt eller via mejl för att det ska läggas ut på internet, signering
behöver inte inväntas.
14. Utbildning: Förvaltning av Vättern
Anton Halldén höll i en utbildning om den förvaltning av Vättern som berör Leader
Vättern. Presentationen bifogas vid utskick av protokollet.
15. Beslut: Stödbelopp och stödnivåer
Leader Vättern har möjlighet att fördela totalt 10,5 miljoner kronor i stöd till olika
projekt under 2016-2020 (sista datum för projektslut oklart i dagsläget). LAG har
möjlighet att fatta beslut om årsbudget och takbelopp och bör ha övergripande riktlinjer
för hur stor andel stöd som ska beviljas.
a) Årsbudget: Maximalt stöd fördelat per räkenskapsår
Med en årsbudget riskerar man inte att alla pengarna fördelas de första åren och därmed
inte finns något stöd kvar att söka de sista åren under programperioden. Bra att spendera
stor andel i början av programperioden för att inte riskera att ha medel kvar i slutet av
programperioden samt för att kunna ta del av den pott som återstår i slutet när inte alla
leaderområden gjort åt sin budget. Möjligheten att dela in programperioden i större delar
än årsvisa diskuterades.
LAG beslutade att en större andel bör fördelas 2016-2018 och en mindre andel 20192020. Leaderkontoret fick i uppgift att ta fram ett förslag på hur medlen kan fördelas
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mellan åren till nästa LAG-möte. Leaderkontoret kollar också upp vilka uppgifter om
årsbudget och takbelopp som Jordbruksverket vill ha in från LAG.
b) Takbelopp: Maximalt stödbelopp per insatsområde och/eller projekt
Leader Vättern bör ge stödsökande en realistisk bild av vilka belopp som är tänkbara att
söka.
LAG beslutade att stödet från Leader Vättern tills vidare ska vara maximalt 1 miljon kr
per projekt oavsett insatsområde. Om det inte kommer in projektansökningar med en
lämplig fördelning mellan insatsområdena måste LAG mer aktivt uppsöka projekt som
bidrar till att uppnå målen inom de olika insatsområdena.
c) Riktlinjer för stödnivåer
Stödnivåerna är inte fasta inom lokalt ledd utveckling. LAG har möjlighet att besluta om
stödnivåer mellan 40-100% när organisationer, föreningar eller myndigheter söker
stödet. Stödnivån för företagare är 40-50 % och ska medfinansieras med minst 50 %
privata medel.
Jordbruksverket har tagit fram följande principer för stödnivåer:
 En låg stödnivå kan motiveras av att projektet eller insatsen endast är till nytta
för ett eller ett fåtal företag, om det finns tillgång till privat medfinansiering,
förväntas ha hög avkastning av insatsen eller om LAG:s budget är begränsad.
 En hög stödnivå bör ges om insatsen är av kollektivt intresse, kommer
allmänheten till nytta, har hög innovationsgrad på lokal nivå och det rör sig om
en kollektiv stödmottagare, förutsatt att LAG har tillgänglig budget.
LAG beslutade att förhålla sig till Jordbruksverkets principer, men att hur väl projektet
uppnår målen i strategin framförallt ska styra stödnivån. LAGs kompetens ska nyttjas
vid beslut om stödnivåer.
16. Beslut: Leader Vätterns specifika frågor till den som söker stöd
LAG kan utöver Jordbruksverkets frågor ta fram några egna frågor till den som söker
stöd. Frågorna ska sökande besvara vid ansökan om stöd från Leader Vättern.
Viktigt att vi får svar på de villkor och urvalskriterier som framgår i utvecklingsstrategin
samt att målen i strategin kan följas upp, men ansökan får inte göras för svår eller för
omfattande.
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LAG beslutade att leaderkontoret får i uppgift att titta på Jordbruksverkets frågor i
ansökan och eventuellt skicka in kompletterande frågor så att en bedömning av
projektansökningar kan göras samt att målen i strategin kan följas upp.
17. Övriga frågor.
a) Beslut: Arvoden för deltagande på LAG-möten
Enligt arbetsordningen utgår i normalfallet inte ersättning till representanter från
offentlig sektor, då detta förväntas ingå i ledamotens tjänst/uppdrag. Avvikelse från detta
kan beslutas av LAG.
LAG beslutade att utav de som representerar offentlig sektor ska Caroline Dieker få
ersättning från Leader Vättern.
b) Beslut: Arvoden för 2015
LAG beslutade att inget arvode ska utgå för 2015 till ledamöter eller leaderkontoret
eftersom Leader Vättern fick startbesked först den 22 december 2015.
c) Beslut: Attesträtt
Enligt arbetsordningen ska underlag inför alla utbetalningar attesteras av följande
personer: ordförande, vice ordförande, verksamhetsledaren, minst två tillsammans.
Attest får inte utföras av den som själv ska ha ersättning från verksamheten. För att
kunna sköta Leader Vätterns ekonomi bör även ekonomiansvarig har attesträtt.
LAG beslutade att ge ekonomiansvarig attesträtt.
d) Beslut: Företagsregistrering
Eftersom Leader Vättern betalar ut arvode måste föreningen betala in sociala avgifter.
Därför behöver Leader Vättern företagsregistreras hos Skatteverket.
LAG beslutade att Leader Vättern ska företagsregistreras och Caroline Dieker skriver
under anmälan.
e) Diskussion: Hur kan LAG arbeta aktivt med marknadsföring och hitta
potentiella projekt?
Alla delade med sig av sina tankar kring hur vi kan arbeta med marknadsföring och hitta
potentiella projekt. Anton berättade att Länsstyrelsen bland annat vill söka ett projekt om
fritidsfiskestatistik. Ulla kan prata med sina kontakter i Motala kommun och kanske få
till projekt som ökar jämlikhet. Johnny Ståhl vill att det ska vara möjligt att köpa färsk
Vätterfisk i området utanför Ödeshög, exempelvis i Hästholmens hamn. Anders
berättade om behovet av tillgänglighet för rörelsehindrade i Kalksborgs hamn. Anna vill
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ha mer levande hamnar, var finns goda exempel och var finns ett behov? Caroline är
intresserad av informationsprojekt som enar polariserade intressen. Patrik är intresserad
av projekt som inriktar sig på de små Vätterbäckarna. Joakim funderade på om Leader
Vättern ska finnas på Facebook. Samuel vill hitta projekt som inriktar sig på miljögifter i
fisk. Henrik är intresserad av att få till fler åtgärder i Vätterbäckarna och att införa en
avgift för att fiska i Vättern. Ingemar ser möjligheten att söka projekt där Habo kommun
saknar finansiering. Stefan efterfrågar tillgång till renshus och öppna ramper vintertid.
Michael vill bjuda in någon utifrån som tittar på våra hamnar runt Vättern och ger
rekommendationer kring hur vi kan/bör utveckla våra hamnar.
Det finns ett behov av att ta fram marknadsföringsunderlag som LAG kan sprida. Anna
tycker att vi ska satsa på digitalt material, inget tryckt material, och att synas på
exempelvis Facebook. Beatrice menar att det beror på målgruppen, vissa av våra
potentiella stödsökande använder sig knappt ens av mejl. Michael tycker att vi ska satsa
på lite extra info till Vadstena och prata med deras näringslivsutvecklare, eftersom
kommunen inte är representerad i LAG. På hemsidan bör finnas en lista med frågor och
svar. Vi bör synas på olika event – vilka och vem som deltar med vilket material får vi
återkomma till. Vi kanske kan ta fram en (digital?) broschyr/populärversion av
utvecklingsstrategin, roll-ups och eventuellt beachflaggor. Även en power point
presentation efterfrågas. Anna arbetar med marknadsföring och erbjöd sig att hjälpa till
med en marknadsföringsplan.
LAG beslutade att leaderkontoret börjar ta fram marknadsföringsmaterial, efter att
hemsidan är klar, som LAG kan presentera, skicka, dela ut eller visa upp.
18. Nästa möte
Nästa möte blir en heldag och hålls i Ödeshög den 12 april. Michael undersöker
möjligheterna till studiebesök i Hästholmens hamn och att få en presentation av en
trollingbåt i samband med mötet.
19. Mötet avslutades

Jönköping den 19 januari 2016

Beatrice Alenius
Vid protokollet

Caroline Dieker
Ordförande

Michael Cornell
Justeringsperson
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Deltagarlista
Ordinarie

Offentlig

Caroline Dieker, ordförande, Askersunds kommun

Ideell

Privat

X

Michael Cornell, vice ordförande, Ödeshögs
företagarförening

X

Ulla Ordell, Motala kommun

X

Joakim Behrenfors, Smålandskräftan

X

Hans-Göran Hansson, Hjoåns fiskevårdsområde

X

Samuel Gustavsson, Svenska insjöfiskarenas
centralorganisation

X

Anna Österlund, Upplev Habo

X

Suppleanter
Henrik Färg, Fiskevattenägare (beslutande)

X

Måns Lindell, Vätternvårdsförbundet (endast lunch)
(beslutande)
Ingemar Bergbom, Habo kommun

X
X

Joakim Andersson, Hjo båt & fiskeklubb

X

Anders Lundgren, Karlsborgs kommun

x

Patrik Grönlind, Klangahamns fisk

X

Stefan Samuelsson, Vätterns trollingklubb

X

Jonny Ståhl, Egen företagare

X

Övriga:
Beatrice Alenius, verksamhetsledare Leader Vättern
Christian Blomqvist, ekonomiansvarig Leader Vättern
Anton Halldén, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Bilaga 1. Mötesagenda 2016

Ordinarie föreningsstämma
Onsdagen den 25 maj i Askersund

LAG-möte
Uppstartsmöte: 19 januari 2015 i Jönköping
Vårmöte: Tisdag 12 april 2016 i Ödeshög
Höstmöte: Tisdag 13 september 2016 i Vadstena
Vintermöte 2: Torsdag 1 december 2016 i Motala
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