Protokoll LAG-möte Leader Mälardalen
Tid: Torsdag den 5 maj 2022 kl. 16.00-19.00
Plats: ZOOM
Närvarande
Kommun
Offentlig sektor
Upplands-Bro Mattias Petersson
Håbo
Fredrik Anderstedt
Enköping
Rebecka Lindström
Västerås
Karolina Swierczek
Hallstahammar Jouni Ståhlhane
Köping
Ellinor Gustafsson
Arboga
Annica Gustafsson
Fellingsbro Daniel Fagerlund

Privat sektor
Lars Ehrnström
Göran Eriksson
Lotta Hermansson
Patrik Rehn
Andreas Silfver
Lotta Granberg
Johanna Ericsson
Johan Andersson

Ideell sektor
Lars Tillhammar
Eva Wrede
Anders Flodström
Helena Holmgren
Mårten Gustavsson
Vakant
Gullan Bergdahl

Närvarande personal:
Mia Lundqvist, VL
Maja Cardell, projektcoach/handläggare
Förslag till Dagordning
1 Mötets öppnande
Ordförande Eva Wrede öppnar mötet och hälsar välkomna.
2 Val av sekreterare
Maja Cardell väljs som sekreterare.
3 Val av två justerare
Till justerare väljs Göran Eriksson och Patrik Rehn.
4 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns i sin helhet.
5 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
6 Kontroll av jäv
Ingen i LAG är jävig i dagens projektprioritering.
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7 Information från ordförande/presidium/personal
VL informerar om LUS och berättar kort om vad LUS är, vilka som är medlemmar och
att de arbetar för att förbättra Leader Sverige. VL är en av 12 styrelseledamöter i LUS.
VL kommer delta på LUS årsmöte den 10/5 men uppmuntrar att alla är välkomna att
delta.
VL informerade om kommande European Rural Parliament i Polen 12-15 september,
LUS söker representanter som vill åka med. LUS styrelse kommer välja ut ett par
stycken. Temat i år är yngre (under 30år), så det uppmuntras att personer under 30år
söker. Är någon intresserad kontaktar VL.
VL informerade om att den 21-22/5 är det Landsbygdsriksdagen i Jönköping.
VL uppmuntrade till att boka in den 17-19/10 för de som har möjlighet att åka med
på den Nationella Leaderträffen i Högbo Bruk i Sandviken. Vi har ekonomisk
möjlighet för att vara flera stycken som åker.
VL informerade om det pågående läget i projektet Academy Adventure Leader, ett
projekt som pågått under några år men som blivit uppskjutet på grund av corona. Nu
är det bestämt tillsammans med Leader Nedre Dalälven att avsluta projektet på
grund av kriget i Ukraina. Ett formellt avtal är på gång för att kunna avsluta projektet
snart.
VL informerade om att LAG-introduktion kommer att hållas, VL har skickat ut en
förfrågan om tider som passar. Senast söndag den 8/5 vill VL ha svar. Det kommer
troligen att hållas två tillfällen för introduktion.
VL ställer frågan om hur kommunikationen mellan kansliet och LAG ska fungera. VL
vill lyfta frågan om det är någon som vill ha ytterligare kommunikationsvägar än epost som idag. Ett förslag kom om att kallelse till möten för beslut i Småprojekt även
kan göras via sms. Övrig information och kommunikation kommer även
fortsättningsvis ske via e-post.
VL informerar om kommande programperiod, inom snar framtid får vi reda på om vi
blir område samt vilken budget det blir. Det är en hel del arbete som ska göras inför
den nya perioden tex urvalskriterier. Inför junimötet så kommer det vara en punkt på
dagordningen där vi tillsammans diskuterar urvalskriterier.
VL uppmuntrade till att följa Leader Mälardalen i sociala medier genom att följa,
kommentera och dela det vi lägger upp. Det är varmt välkommet att dela med sig av
intressanta händelser som vi kan dela i Leader Mälardalens kanaler.
8 Ekonomirapport
VL informerar att rapporterna ligger på hemsidan. VL informerar att för flera år sedan
så ville LAG ha uppföljningar till varje möte, därför ligger de på hemsidan. VL visar en
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bild av den totala budgeten att det finns kvar cirka 5,5 miljoner kronor. Det är
önskvärt att kvarvarande budget fördelas ut det här året.
9 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering (projekt och verksamhet) LAGet runt
Kansliet har inga avvikelser just nu förutom att projektet Brottarkoll som inte har
kommit i gång helt på grund av pandemin.
Rapport från faddrar: Anders Flodström berättar om SkultunaAndan, projektet är i
gång och har precis skapat en kampanj i projektet med att hälsa på varandra.
Göran Eriksson har försökt få tag på braxenprojektet innan mötet men inte lyckats,
dock skulle det vara roligt att äta braxenfärs på nästa träff. Lotta Hermansson har
eventuellt möjlighet att tillaga den i hennes kök till junimötet.
Annica Gustafsson rapporterar från Västra Mälardalens Industriella Symbios att det
pågår olika aktiviteter kring samordnande av material och kompetenser.
10 Projektprioritering
LAG diskuterade den externa projektansökan i smågrupper. Därefter svarade representanter
från projektet på frågor som LAG-ledamöterna hade om innehållet i ansökan. Med på teams
för projektet var Stefan Schörling och Helena Bergström.

LAG fyllde tillsammans i urvalskriterierna i mallen. För LAG:s prioritering av projektet,
se nedan.
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LAG-beslut om prioritering av projekt
Projektnamn: ERIIC
Sökande: Hasta Eco AB
Organisationsnummer: 559098-6492
Journalnummer: 2022-1840
Kontroll av beslutsmässighet: LAG var vid beslutstillfället beslutsmässigt i enlighet med
Leader Mälardalens stadgar och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr
1303/2013.
Kontroll av jäv: Ingen av LAG-ledamöterna anmälde sig som jävig, varför samtliga närvarande
ledamöter deltog i beslutet.
Åtgärd: Genomförande
Projekttyp: Projektstöd
Insatsområde i utvecklingsstrategin: Klimat, energi och miljö
Fond: Landsbygdsfonden
Motivering: Projektet syftar till målen ”Fler företag som förverkligar innovativa idéer kring
klimat- och energifrågor” samt ”Ökad kunskap om och intresse för energiklimat och
miljömässig hållbarhet” i Landsbygdsfonden.
Totalpoäng för urvalskriterier: 320 poäng
Prioritering: LAG beslutade att bevilja projektet stöd från Leader i enlighet med ansökan.
Motivering: Projektet bedöms bidra till lokal utveckling och insatsområdet Klimat, energi och
miljö genom lokal förankring och underifrånperspektiv för behovet av syftet i projektet.
Projektet förväntas skapa bestående resultat och bidra till flera av målsättningarna inom
insatsområdet.
Beviljat stödbelopp: 517 568 kr, varav 487 974 kr från Leader
Fördelning av stödbelopp:
67% Projektstöd: 346 771 kr
27,28 % Övrigt offentligt stöd från LAG: 141 203 kr
5,72% Offentliga resurser från universitet: 29 594 kr
Stödnivå: 100 %
Motivering: Projektet bedöms vara till nytta för flera och för allmänheten.

_____________________________
Eva Wrede, ordförande
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11 Projektfaddrar
Till projektfadder för projektet ERIIC valdes Johanna Ericson
Till projektfadder för PK Enas tidigare beviljade projekt Tillgänglighet sportskytte
Enköping valdes Lotta Hermansson.
Sören Pettersson som avgick vid årsmötet var projektfadder för två projekt,
Brottarkoll och Redet som behöver tas över av någon annan. Lotta Granberg tar över
som fadder för Redet och Annica Gustafsson tar över Brottarkoll.
12 Ledamöter i beslutsgrupper för paraplyprojekt
Till beslutsgruppen för Småprojekt för lokal utveckling valdes Ellinor Gustafsson in.
Gruppen består nu av Anders Flodström, Rebecka Lindström och Ellinor Gustafsson.
Lotta Granberg finns som back-up till gruppen.
Beslutsgrupperna för Småprojekt för hållbar utveckling, Småprojekt för inkludering
och integration samt Småstöd för företagsutveckling är oförändrade.
13 Övriga frågor
Lotta Granberg tog upp att det är svårt att läsa sig till på hemsidan vad det går att
söka för och vad det inte går att söka för. VL informerade att kansliet brukar
förtydliga att handlar det om lokal utveckling och samverkan går det att söka för det
mesta. Kansliet ska kolla över hemsidan framöver.
14 Nästa LAG-möte
Nästa möte är torsdag den 16/6 klockan 9-19. Plats för mötet är Härnevi, Enköping.
Utöver ordinarie inbokade möten är det en extra insatt stämma den 22 september.
Minst 2/3 av medlemmarna behöver vara närvarande för att kunna göra ändringar i
stadgarna inför kommande programperiod.
Höstens LAG-möten är 13/9, 20/10 och 29-30/11.
15 Mötets avslutande
Ordförande Eva Wrede avslutar mötet och tackar alla för idag.
Eva Wrede
ordförande

Göran Eriksson
justerare

Patrik Rehn
justerare
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