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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Leaderkontoret, Sunnan, Grönt Center i Ås 
Datum: 190219 
Tid: 9.30-16.30 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Bengt Karlström, Jon Wagenius, Margareta Lindhagen, Erik Danielsson. 
Näringslivssektor: Sara Swedenmark, Sven-Gunnar ”Svenne” Persson, Linda Forss, Frank 
Nilsson. 
Offentlig sektor: Håkan Karlsson, Per-Olov ”Pelle” Persson, Lena Håkansson. 
 
Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Birgitta ”Bitte” Nilsson (Skype, endast §313), Ellen Hoas Ströman 
(Skype). 
 
Gäster:  
Valberedningens ordförande Peter Jansson och Tommie Jirhed (förmiddag), Hans Stenberg från 
valberedningen också (eftermiddagen), samt representant för projektet Duveds Framtid (inbjuden 
13.00-13.20). 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. Mötet inleds med att LAG 
har ett diskussionspass om kommunikation. 
 
 
________________________           _________________________ 
Sara Swedenmark  Ellen Hoas Ströman                             
Ordförande (utom §316)  Sekreterare 
 
 
_______________________ _______________________  
Pelle Persson   Catarina Nordin Thorpe 
Justerare (utom §316)  Justerare §316 
Ordförande §316 

 
 
Protokollet signeras digitalt.     
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Digital signering 

Fasta punkter :Fasta punkter :Fasta punkter :Fasta punkter :     

    

§306 Val av ordförande för mötet  
Till ordförande valdes Sara Swedenmark. Pelle Persson tar över ordförandeklubban under §316. 

    

§307 Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Catarina Nordin Thorpe och Ellen Hoas Ströman. 

    

§308 Val av justerare. 
Till justerare valdes Pelle Persson. 

    

§309 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

    

§310 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  

§311 Godkännande av dagordning.    
Dagordningen godkändes. 

§312 Ekonomi, drift av Leader. 
Budgetuppföljningen har gjorts tydligare och har mer information efter önskemål från förra 
mötet, inga frågor eller kommentarer på den ekonomiska rapporten.  
- Årsbokslut 
Kommentar, ett efternamn är fel, det ska rättas till innan underlaget går till revisorn. 
 
§313 Rapportpunkt om projekt. 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte)  
Återföringar väntas för projekt som inte är avslutade än, och eventuellt från andra 
Leaderområden i höst, omfördelning kräver medfinansiering. LAG får ta ställning till det senare 
om det blir aktuellt. En fråga ställdes om risker kring att Leaderområdets driftsbudget äventyras 
om beslutade projekt inte följer plan. Svårt att redogöra för pågående projekt, många projekt 
redovisar inte, men verkar ha kommit igång. Projektet Ulvkälla kan vara i riskzon att inte komma 
igång. Det låser just nu prioriterade medel (1,5 milj) och har inte kunnat handläggas klart hos 
Leaderområdet. Inga andra frågor.  

    

§314 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
Mötet är beslutsmässigt, även med hänsyn tagen för på förhand anmäld jäv.  
Linda Forss har anmält jäv på projektet Det va mae. 
Sara Swedenmark har anmält jäv på Miuns ansökan Ruralscapes.  
LAG är tekniskt sett jäviga för samtliga LAG-ägda projekt, Jordbruksverket handlägger om dessa 
projekt. 
 

Projektbeslut:Projektbeslut:Projektbeslut:Projektbeslut:  Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval. 
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Digital signering 

 
§315 Projektnamn: Konst och kultur ger näring och liv – ANSÖKAN OM ÄNDRING 
Sökande: Studieförbundet Vuxenskolan 
Journalnummer: 2017-85 

Sökanden har inkommit med en ansökan om ändring som innebär både förändringar i projektets 
syfte, mål och aktiviteter, samt ändring av slutdatum. Slutdatum är inget LAG behöver ta 
ställning till, sökanden har rätt att flytta fram slutdatum 3+3 månader.  
 
Ändringen innebär i korthet att man tar bort en aktivitet helt – en kurs i produktutveckling riktad 
till företagare i bygden som syftade till att stärka och utveckla företagandet. Man uppger att den 
aktiviteten inte längre efterfrågas. Man vill samtidigt flytta dessa pengar, cirka 50 000kr, till en 
annan del av projektet, bygge av paviljong, där man har hittat en bättre men dyrare lösning som 
medger att paviljongen vädersäkras och möjlighet finns att använda denna en större del av året.     
 

BESLUT:BESLUT:BESLUT:BESLUT:  LAG godkänner projektets önskade ändringar till fullo. Syfte, mål och aktiviteter 
formuleras vid behov om för att sökanden ska få ett nytt formellt beslut, detta utreds i samråd 
med Jordbruksverket.  
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Digital signering 

§316 Projektnamn: Ruralscapes - a research agenda… 
Sökande: Mittuniversitetet 
Journalnummer: 2018-2743 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   268 000:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  132 000:- (33%) 
Totalt:    400 000:-  

Kontroll beslutsmässighet: Godkänd 

Kontroll jäv: Godkänd 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

SAMARBETE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att projektet är allmännyttigt och 
förutsättningsskapande. Det handlar om följeforskning i 
samverkan med annat eller andra EU-länder som även de avser 
stimulera kulturella/kreativa näringar. 

Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Projektets nytta gynnar landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 220/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande. 

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att bifalla detta projekt, som ligger i linje med 
strategins övergripande mål 3 Ökad samverkan mellan lokala 
bygder och omvärlden. LAG finner sökandens mål om 
jämförande studier mellan Nord- och Sydeuropa som givande, 
och hoppas på resultat i form av tips och värdefulla insikter för 
aktörer inom Sjö, Skog & Fjälls Leaderområde. 

Kontaktperson från LAG: Arbetsgrupp inom LAG för internationella samarbeten. 

Villkor från LAG: Samarbetsavtal mellan sökanden och annat Leaderområde 
uppvisas vid första delredovisning. 

Finns det pengar till ansökan: Ja, efter av LAG tidigare beslutad omfördelning mellan 
genomförandeprojekt och samarbetsprojekt.  

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§317 Projektnamn: Duveds framtid 
Sökande: Duveds Byförening 
Journalnummer: 2018-3929 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   1 005 000:-  (65%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  495 000:-  (32%) 
Privat medfinansiering  50 572:-  (3%) 
Totalt:    1 550 572:- 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänd 

Kontroll jäv: Godkänd  

Godkända grundvillkor: NEJ 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

- 

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: - 

Totalpoäng/avslagsnivå: - 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

- 

Motivering av stödnivå: - 

BESLUT: ÅTERREMISS 

Motivering till beslut: LAG väljer att återremittera projektet till sökanden. LAG tar 
fasta på det sökanden berättat muntligt om sina ambitioner att 
finna en metod för medborgarinflytande, vilket LAG är positiva 
till, men ser inte hur det ska ske i projektplan, budget och 
målbeskrivning. Det är oklart för LAG hur projektplanen ska 
leda fram till målet. En bärande tanke i ansökan är till exempel 
att hitta modeller för samverkan och medborgarinflytande via 
digitaliseringen, men trots stora kostnader i budgeten för detta, 
så siktar projektplanen inte högre än en kartläggning. Med så 
stora resurser lagda på detta, så bör målbeskrivningen sikta 
högre. Det är också högst oklart hur projektets innehåll ska 
resultera i de nya arbetstillfällen och företag man listat som 
förväntat resultat. Projektet återremitteras framförallt på grund 
av att LAG gör bedömningen att projektet inte klarar ett 
grundläggande villkor som handlar om att det ska vara rimliga 
kostnader i budgeten. LAG kräver att sökanden visar jämförande 
offerter, och/eller minskar projektets omfång. 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§318 Projektnamn: De va mae 
Sökande: Linda Forss Livs Produktion AB 
Journalnummer: 2018-4318 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   1 004 775:-  (62%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  494 889:- (31%) 
Privat medfinansiering  110 000:- (7%) 
Totalt:    1 609 664:- 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänd 

Kontroll jäv: Godkänd 

Godkända grundvillkor: NEJ 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

- 

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: - 

Totalpoäng/avslagsnivå: - 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

% 

Motivering av stödnivå:  

BESLUT: AVSLAG med hänsyn till att grundvillkor inte uppfyllts. 

Motivering till beslut: LAG väljer att avslå detta projekt. Det LAG ser som en styrka i 
projektet är ambitionerna att vara en hybrid mellan ett bygdespel 
och en process för att på nytt skapa den framåtanda i bygden 
som Husåspelet under många år var ett nav för. Svagheten är att 
bygdespelet enligt budget är mycket omfångsrikt ekonomiskt, 
samtidigt som det enligt projektplanen förväntas generera små 
intäkter. LAG övertygas därför inte om att den affärsplan som 
projektet planer resultera i, är ett realistiskt långsiktigt resultat. 
LAG bedömer därtill att budgetposterna inte är rimliga i 
förhållande till projektets förväntade utfall. Risktagandet hos 
sökanden att klara av den ekonomiska kapaciteten som krävs för 
att driva ett så här stort projekt bedöms som högt. Därför gör 
LAG bedömningen att sökanden inte klarar två grundläggande 
villkor. Dels klarar man inte grundvillkoret kopplat till rimlig 
budget, dels bedömer LAG att man inte klarar grundvillkoret 
ekonomisk kapacitet. Projektet har inte poängsatts, eftersom 
projekt som inte klarar grundvillkor inte kan prioriteras.  

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§319 Projektnamn: Pilgrimsleden MTB 
Sökande: Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening 
Journalnummer: 2019-106 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   1 005 000:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  495 000:- (33%)  
Totalt:    1 500 000:- 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt, och där 
flera företagare, föreningar, boende och besökande i Lofsdalen 
får nytta av projektet. LAG bedömer det som ett stöd till hela 
destinationen.  

Insatsområde: 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Projektet förväntas ge nytta på landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 325/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100 % 

Motivering av stödnivå: Projektet har tillgång till egen privat medfinansiering. 

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan, som förväntas leda till 
en förstärkt samverkan mellan föreningar och företag, och en 
förstärkt sommarsäsong med flera nya möjligheter. Boende och 
besökande får båda nytta av den nya leden, och tillfälle ges 
samtidigt att öka kompetensen om ledbygge såväl som kring 
historieberättande med anknytning till pilgrimsleden som delvis 
löper längs samma sträcka. Projektet förväntas i förlängningen 
leda till flera nya arbetstillfällen. 

Kontaktperson från LAG: Jon Wagenius 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till ansökan: Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§320 Projektnamn: Paraply Förstudier - DELPROJEKT 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-511 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   268 000:-  (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  132 000:-  (33%) 
Totalt:   400 000:-  

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE/PARAPLY 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt, och att det ställs krav på en allmännytta i delprojekten. 

Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 210/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering 

sker med ideell tid. 

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att 
underlätta för små, innovativa projekt av förstudiekaraktär, dels 
för att öka måluppfyllelsen inom insatsområde 4. Projekten faller 
väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 4 Innovation /Ny 
teknik/Nya lösningar/Forskning. Projektet kompletteras av ett 
mobiliseringsprojekt. Projekten kommer gemensamt leda till de 
övergripande målen Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå 
och återhämta sig från interna och externa störningar respektive 
Ökad innovation och drivkraft i området. Såväl ökad 
återhämtningsförmåga som innovationskraft är viktiga 
förutsättningar att ytterligare bygga upp och stimulera för en 
fortsatt positiv landsbygdsutveckling. 

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 
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Digital signering 

§321 Projektnamn: Paraply Förstudie – MOBILISERING 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-514 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   207 381:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  102 143:- (33%) 
Totalt:   309 524:-    

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt, och att det ställs krav på en allmännytta i 
delprojekten. 

Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 280/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid. 

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan som behövs för 
genomförandet av det parallella projektet Paraply Förstudie. 
Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 4 
Innovation /Ny teknik/Nya lösningar/Forskning där det behövs 
en kraftsamling för att samla ytterligare initiativ. Projekten 
kommer gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad 
förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna 
och externa störningar respektive Ökad innovation och drivkraft 
i området. Såväl ökad återhämtningsförmåga som 
innovationskraft är viktiga förutsättningar att ytterligare bygga 
upp och stimulera för en fortsatt positiv landsbygdsutveckling. 

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till ansökan: Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§322 Projektnamn: Paraply Smart Villages - DELPROJEKT 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-432 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   268 000:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  132 000:- (33%) 
Totalt:   400 000:- 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt, och att det ställs krav på en allmännytta i 
delprojekten. 

Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 210/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid. 

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att 
underlätta för att utforska möjligheterna i det nya innovativa 
begreppet Smart Villages, dels för att öka måluppfyllelsen inom 
insatsområde 4. Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins 
insatsområde 4 Innovation /Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning. Projektet kompletteras av ett 
mobiliseringsprojekt. Projekten kommer gemensamt leda till de 
övergripande målen Förbättrad förmåga i lokala företag att 
motstå och återhämta sig från interna och externa störningar., 
Ökad innovation och drivkraft i området respektive Förbättrad 
infrastruktur. Projektet behövs för att mobilisera människor i 
bygderna att mer kreativitet och idérikedom möta 
samhällsutmaningar. 

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till ansökan: Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Digital signering 

§323 Projektnamn: Paraply Smart Villages – MOBILISERING 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-434 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   207 381:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  102 143:- (33%) 
Totalt:   309 524:-    

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt, och att det ställs krav på en allmännytta i 
delprojekten. 

Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning  

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 280/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100 % 

Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan som behövs för 
genomförandet av det parallella projektet Paraply Smart Villages. 
Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 4 
Innovation /Ny teknik/Nya lösningar/Forskning där det behövs 
en kraftsamling för att samla ytterligare initiativ. Projekten 
kommer gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad 
förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna 
och externa störningar., Ökad innovation och drivkraft i området 
respektive Förbättrad infrastruktur. Projektet behövs för att 
mobilisera människor i bygderna att mer kreativitet och 
idérikedom möta samhällsutmaningar.  

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till ansökan: Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§324 Projektnamn: Paraply Friskhet & Hälsa – DELPROJEKT 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-516 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   268 000:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  132 000:- (33%) 
Totalt:   400 000:- 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE/PARAPLYPROJEKT 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller 
projektstöd till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera delprojekt, 
och att det ställs krav på en allmännytta i delprojekten. 

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 210/200 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att 
underlätta för att bidra till ökad hälsa - både psykiskt och fysiskt, 
dels för att öka måluppfyllelsen inom insatsområde 2. Projektet 
kompletteras av ett mobiliseringsprojekt. Projekten faller väl in i 
utvecklingsstrategins insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för 
alla. Projekten kommer gemensamt leda till de övergripande målen 
Förbättrad friskhet och hälsa respektive Föredömlig inkludering av 
alla i samhället. En ökad hälsa är en grundförutsättning för att alla 
ska kunna bidra till samhället utifrån sina förutsättningar, en frisk 
befolkning bidrar även till en bättre samhällsekonomi och en 
fortsatt positiv landsbygdsutveckling. 

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§325 Projektnamn: Paraply Friskhet & Hälsa – MOBILISERING 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-517 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   207 381:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  102 143:- (33%) 
Totalt:   309 524:- 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt. 

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

Fond: EJFLU 

Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 250/200 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan som behövs för 
genomförandet av det parallella projektet Paraply Friskhet & 
Hälsa. Projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 
2 Levande Lokalsamhällen för alla, där det behövs en 
kraftsamling för att samla ytterligare initiativ. Projekten kommer 
gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad friskhet 
och hälsa respektive Föredömlig inkludering av alla i samhället. 
En ökad hälsa är en grundförutsättning för att alla ska kunna 
bidra till samhället utifrån sina förutsättningar, en frisk 
befolkning bidrar även till en bättre samhällsekonomi och en 
fortsatt positiv landsbygdsutveckling. 

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till ansökan: Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§326 Projektnamn: Paraply Cirkulärt företagande - DELPROJEKT 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-518 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   213 796:- (53%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  186 204:- (47%) 
Totalt:   400 000:- 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE/PARAPLYPROJEKT 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller 
projektstöd till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera delprojekt, 
och att det ställs krav på en allmännytta i delprojekten. 

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

Fond: ERUF 

Motivering fond: Projektet har ett näringslivsperspektiv där det gäller att arbeta 
smartare och gemensamt i den lokala ekonomin. Projektet har ett 
stad-land-perspektiv där samarbeten mellan landsbygdsaktörer och 
stadsaktörer premieras. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 180/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att öka 
måluppfyllelsen inom insats område 2, dels för att stimulera till 
nytänkande kring lokala produkter och tjänster. Projektet faller väl 
in i utvecklingsstrategins insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen 
för alla, där det behövs en kraftsamling för att samla ytterligare 
initiativ. Projektet kompletteras av ett mobiliseringsprojekt. 
Projekten kommer gemensamt leda till de övergripande målen 
Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig 
från interna och externa störningar, Ökad innovation och drivkraft i 
området respektive Förbättrad infrastruktur.  

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till 
ansökan: 

Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 



LAG-möte  
190219 

15 

 
 

Digital signering 

§327 Projektnamn: Paraply Cirkulärt företagande – MOBILISERING 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-520 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   154 762:-  (50%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  154 762:-:- (50%) 
Totalt:   309 524:- 

Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 

Kontroll jäv: Godkänt 

Godkända grundvillkor: JA 

Genomförande eller 
samarbete: 

GENOMFÖRANDE 

Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 

Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt, och att det ställs krav på en allmännytta i delprojekten. 

Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 

Fond: ERUF 

Motivering fond: Projektet har ett näringslivsperspektiv där det gäller att arbeta 
smartare och gemensamt i den lokala ekonomin. Projektet har ett 
stad-land-perspektiv där samarbeten mellan landsbygdsaktörer och 
stadsaktörer premieras. 

Totalpoäng/avslagsnivå: 210/180 

Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 

100% 

Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid.  

BESLUT: BIFALL 

Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan som behövs för 
genomförandet av det parallella projektet Paraply Cirkulärt 
företagande. Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins 
insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla, där det behövs en 
kraftsamling för att samla ytterligare initiativ. Projekten kommer 
gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad förmåga i 
lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa 
störningar, Ökad innovation och drivkraft i området respektive 
Förbättrad infrastruktur. En ökad cirkulation av lokalt kapital 
baserad på lokala råvaror och tjänster är en grundförutsättning för 
en hållbar samhällsekonomi. 

Kontaktperson från LAG: - 

Villkor från LAG: Inga villkor. 

Finns det pengar till ansökan: Ja 

Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Fasta punkter:Fasta punkter:Fasta punkter:Fasta punkter:  
 
§328 Övriga beslutspunkter 
 
En av dagens ansökningar är skriven på engelska. Diskussion uppstod om rättigheten att skriva 
en ansökan på annat språk än svenska. Flera i LAG hade problem att ta till sig materialet, men 
ingen i LAG hade lyft frågan på förhand. Ingen kunde spontant svara på frågan om det finns 
några regler för detta.  
 

BESLUTBESLUTBESLUTBESLUT::::  Ett inriktningsbeslut togs att framöver kommer enbart ansökningar på svenska 
accepteras av LAG för bedömning, alternativt att sökanden ansvarar för att det finns en svensk 
översättning. 
 
 
§329 Rapporter från arbetsgrupper inom LAG    

 
ARBETSGRUPP Internationella projekt: Skottlands-samarbetet: Leader Highland har tagit 
positivt beslut, samarbetsavtal ska slutas men  och vi är inom kort startklara. 
Wales-samarbetet, vi inväntar fysiskt träff och besked från alla parter som önskat vara med, 
många leaderområden och länder. Samarbetsavtal ska slutas som reglerar samtliga ingående 
Leaderområden. 
  
KOMMUNIKATIONSGRUPP: Kommunikationsgruppen arbetar vidare efter dagens workshop 
med LAG. De återkommer med uppföljning vid kommande LAG-möte och ska även se över 
behov av kommunikation och kostnader knutet till det. 

    

§330 Övriga rapporter och delgivningar 

Kommande nationella träffar:  
21-22 mars i Stockholm, en lite mindre träff mellan Jordbruksverket och Leaderområden om hur 
genomförandet av Leader/Lokalt Ledd Utveckling går. Vi har 2 anmälda, en från kontor och en 
från LAG, men LAG.s plats är ledig p g a återbud. Hör av er skyndsamt till Catarina, om någon 
kan ta den platsen, bra om LAG har representation. 
 
21-22 maj i Båstad, årlig träff mellan alla svenska Leaderområden, mötet startar med LUS 
medlemsträff och årsmöte 20 maj.  
 
Sara betonar hur värdefullt det är att delta i nationella träffar och träffa andra LAG-ledamöter, de 
brukar ha bra program, speciellt de årliga nationella träffarna, som olika Leaderområden turas om 
att stå värd för tillsammans med Landsbygdsnätverket. 

    

 
§331 Rapport från kontoret  
Bitte kommer att fortsätta arbeta i paraplyprojekten genom en splittad tjänst. 
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Ellen kommer att börja arbeta i Skottlandprojektet. Projektledare inom Walesprojektet, 
direktupphandling planeras.  
 
§332 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Inget att anföra.    

 
§333 Kommande möten. 
10 april, LAG-möte, planerat till Härjedalens kommun 
10 april är också årsmöte i föreningen Sjö, Skog & Fjäll 
 
Förslag på att undersöka om vi kan vara i Hede, och samtidigt besöka Natur Kultur Sonfjället. 
Catarina undersöker detta med Olivia, projektledare. 
 
§334 Mötet avslutas. 
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Av LAG givna uppdrag: 

 
Uppdrag: Till: När? Klart? 

Föreslå Jordbruksverket att 
godkännande om 
publicering av 
personuppgifter hämtas in 
både för Jordbruksverket själva 
och Leaderföreningarna I 
samband med ansökan.  

Catarina   

 
3R, hur ska vi genomföra Presidiet LAG juni 2019 Pågår. 

Arbetsgruppen förbereda 
Internationellt samarbete 
(inom ramarna för det LAG-
ägda för-projektet) 

Arbetsgrupp:  
Jon, Linda, Per E och Catarina 
Presidiet är referensgrupp 

Pågår  Pågår. 

Arbetsgrupp 
Strategirevidering 
Ändringar genomförda och 
godkända av SJV avseende 
mål/indikatorer och 
urvalskriterier. En uppdaterad 
version av huvuddokumentet 
ska skickas in, med 
konsekvenser av redan 
genomförda ändringar. 

Arbetsgrupp:  
Sara Swedenmark 
(sammankallande), Anna 
Olofsson Frestadius, Svenne 
Persson och Bengt Karlström 

Pågår. Pågår. 

KLARA UPPDRAG: 

Se till att LAG får en lista på 
ledamöterna.  Catarina Skyndsamt.  Klart 

 
Värdegrundspolicy  Beslut om att 

policy inte behövs.  
 

Klart. 

GDPR: Behövs 
Personuppgiftsombud? Nej. Presidiet LAG sept 2018. Klart. 

 
Arbetsgrupp Urvalskriterier 
Se över och ta fram nytt förslag på 
urvalskriterier. Tydligare visa den röda 
tråden genom strategin. 

 
Arbetsgrupp Urvalskriterier 
Anna Frestadius, Sara Swedenmark, 
Svenne Persson och Catarina Nordin 
Thorpe. 
  
(Simon är inte med i gruppen, men 
behjälplig med framförallt kvoter.) 

Tas upp på 
kommande LAG. 

Klart/Har 
övergått I en ny 
grupp med 
utvidgat 
uppdrag. 

Målet 30% privat medfinansiering i 
projekten i snitt. Detta finns inte 
med i urvalskriterierna. 

Presidiet/Urvalskriteriegruppen Se “Arbetsgrupp 
Urvalskriterier”. 

Undersöka om 
detta kan knytas 
till stödnivå vid 
LAG:s beslut. 

 
Se över om man kan placera 
pengarna annorlunda på banken 
för bättre avkastning. 
 

Presidiet  Klar. 
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Framföra de idéer och åsikter som 
finns om samarbeten med andra 
Leaderområden utifrån strategin på 
mail eller Facebook. 

LAG Mellan LAG-
mötena. 

Klar 

LAG:s idéer om utåtriktad 
kommunikation mailas till Catarina, 
för vidare diskussion i presidiet. 

Presidiet Kommande LAG Klar 

”Rutin” för förskottsbetalning från 
LAG-pott. Kontor Till LAG 180125 Klar 

Paraplyprojekt. Ta fram ett eller flera 
förslag.  Presidiet Till LAG 171215 Klar. 

Gå igenom tidigare beslutade 
projekt och se om det nya förslaget på 
urvalskriterier markant påverkar hur 
dessa projekt hade bedömts.  

Sara, Pelle, Cristine Under hösten 2017. Klar. 

Utbildning om jäv 
Presidiet LAG 171215 eller på 

något av vårens två 
första LAG-möten. 

Klar. 

Fakturera kommunerna för 2018 
Carina Senast slutet på 

November. 
Klar. 

Mötesdatum våren 2018 
Presidiet Förslag skickas ut, 

helst innan 
sommaren. 

Klar. 

Rekrytering av ca 50% tjänst inom 
projekt Drift Presidiet, Bitte, Svenne Påbörjas så snart 

som möjligt. 
Klar 

LAG-mötet i december viks Sociala 
fonden, kommunicering om detta via 
hemsida m m. 

Kontoret Webb så snart som 
möjigt. Hösten, 
LAG-mötet i 
december 

Klar. 

 
Upprätta budget för projekt Drift 
2018-2019, för godkännande till LAG 
och sedan för godkännande hos 
Jordbruksverket senast 171231. 
 

Detta är delegerat från LAG till 
presidiet med förstärkning av 
Svenne. 

Ram är fastslagen 
av LAG. Svenne 
och presidiet 
presentation 15 
december. 
Godkännande hos 
Jordbruksverket 
senast 171231. 
 

Klar. 

 
Undersöka möjligheterna att starta 
ett samarbetsprojekt som syftar till 
att ”skapa en verktygslåda för 
horisontella projektaktiviteter”. 
Bakgrunden till detta är att LAG vill 
inspirera och underlätta för sökande att 
skriva in tydliga projektaktiviteter som 
syftar till att göra skillnad på de 
horisontella målen i Leaderområdet. 
     

Detta är delegerat från LAG till 
presidiet. 

-  Nej, detta är lagt 
på is. 
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Upprätta grov årsplanering Punkt 
som inte hanns med under 
ordinarie LAG. 

Detta är delegerat från LAG till 
presidiet. 

Tas upp på 
kommande LAG i 
februari. 

Klar 

Upprätta förslag på 
delegationsordning 
 

Detta är delegerat från LAG till 
presidiet. 

Tas upp på 
kommande LAG i 
februari. 

Klar 

Beslutades om vissa 
omfördelningar inom 
driftsbudgeten efter nyår då en 
budgetpost visar minus. 

Detta är delegerat från LAG till 
presidiet. 

Tas upp på 
kommande LAG i 
februari, 
återrapporteras på 
LAG i februari. 

Klar (åtgärd 
behövs ej) 

Ersättning för LAG:s ledamöter  - 
Det har konstaterats att detta 
behöver förtydligas.  
Arvoden och ersättningar för LAG:s 
ledamöter fastställs av årsmötet. 
Uppdrag utöver LAG-möten som t ex 
deltagande i arbetsgrupper, träffar med 
intressenter, jämställs 
ersättningsmässigt med 
styrelsesammanträden och sker efter 
godkännande av ordförande. 
 

Detta är delegerat från LAG till 
presidiet. 

Tas upp på 
kommande LAG i 
februari. 

Klar 

Tillsätta undergrupp till LAG, 
uppföljning: 

 

LAG  Klar 

Budget och verksamhetsplan för 
nästkommande år (avsåg 2018-
2019). 

LAG  Klar 
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    "signed_files": [
      {
        "filename": "Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf",
        "size": 417272,
        "sha256": "aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2019-03-20T12:52:50.486Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf\nStorlek: 417272 byte\nHashvärde SHA256: aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486",
    "id_service": "bankid_v5"
  },
  {
    "personal_id": "se198406220049",
    "sign_ip": "85.224.60.241",
    "full_name": "ELLEN HOAS STRÖMAN",
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    "signed_files": [
      {
        "filename": "Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf",
        "size": 417272,
        "sha256": "aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2019-03-20T13:02:00.772Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf\nStorlek: 417272 byte\nHashvärde SHA256: aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486",
    "id_service": "bankid_v5"
  },
  {
    "personal_id": "se196403118232",
    "sign_ip": "217.198.146.58",
    "full_name": "Per-Olof Wallberg Persson",
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    "signed_files": [
      {
        "filename": "Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf",
        "size": 417272,
        "sha256": "aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2019-03-26T09:32:54.022Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf\nStorlek: 417272 byte\nHashvärde SHA256: aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486",
    "id_service": "bankid_v5"
  },
  {
    "personal_id": "se197107197829",
    "sign_ip": "217.214.145.215",
    "full_name": "SARA ÖNEGÅRD SVEDENMARK",
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    "signed_files": [
      {
        "filename": "Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf",
        "size": 417272,
        "sha256": "aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2019-03-28T07:21:39.955Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf\nStorlek: 417272 byte\nHashvärde SHA256: aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486",
    "id_service": "bankid_v5"
  }
]




Signaturdata från BankID 2019-03-20 13:52
Ann Ingrid Catarina Nordin Thorpe 19760711-0348


Signerad text:
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas
däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf
Storlek: 417272 byte
Hashvärde SHA256: aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486


"{"orderRef":"70126ae2-1f7e-4581-8410-203ffbbc356d","status":"complete","completionData":{"user":{"personalNumber":"197607110348","name":"A
nn Ingrid Catarina Nordin Thorpe","givenName":"Ann Ingrid Catarina","surname":"Nordin Thorpe"},"device":{"ipAddress":"5.243.48.178"},"cert":{"n
otBefore":"1508450400000","notAfter":"1603144799000"},"signature":"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxv
bmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0d
HA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vc
mcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRob
T0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSB
UeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PF
RyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L
1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc
3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmEwZitCTGJQRjVBQ1pmWjFLU1AwaW8ycjl1OGZYeS9qRDF2RGdvRHFUQTg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1J
lZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczL
m9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdG
htPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5VMm92US82TjEzM
WRCSnFwTFV0a2xFMGN5L2tVbVByVHphNUdjeVhMQWswPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR
1cmVWYWx1ZT52bXlxa21kMWxmUStCN3hZdk5jSExZaGpMeERhay90OHlBUHA2WS9DRE5pVjhPVllYVFUrOEhzb01ReVB5SnF4OGRyUEp0dEpmW
jFiRElDSGhldUdTVUNWRzhKQ0ZER3EyQjVQMGRObEZ4Vm02WStuajNCaHl4ckp2ZjI3Q0dlYkV5NGVDUE43VEd2VUIxNHA5cG81Wm4wZ212b1NE
Q3cxS3VEZjR1cDd0TGRTazJBSFNCdGR1TU55N0VOUDRxVFpiZXQ3V2kxU1FCVFdTVGw0NFBwUTFCZjFCa0dGdXNHdVBlN0tiWnJ3eGtoSVVvT0x
TeThndW9wZmJxZ3lWYXJDdy8rQ09IWHpDUUdpckRqVmE5Y28wM1ZKOFFWVHlWR2RIZXYxb0tBSVF6QmhKUjlXdXpBWkhld2lDL1NzT0s0YVA3V
XFVMzljcW9qN21oYXc5akZUV3c9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZ
HNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGdGpDQ0E1NmdBd0lCQWdJSVBySk9ia0ZmK3Nnd0RR
WUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z
1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWl
c0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEUzTVRBeE9USXlNREF3TUZvWERUSXdNVEF4T
1RJeE5UazFPVm93Z2ZzeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLS
EIxWW13cE1SWXdGQVlEVlFRRURBMU9iM0prYVc0Z1ZHaHZjbkJsTVJ3d0dnWURWUVFxREJOQmJtNGdTVzVuY21sa0lFTmhkR0Z5YVc1aE1SVXd
Fd1lEVlFRRkV3d3hPVGMyTURjeE1UQXpORGd4U1RCSEJnTlZCQ2tNUUNneE56RXdNakFnTURjdU5UZ3BJRUZ1YmlCSmJtZHlhV1FnUTJGMFlYSnB
ibUVnVG05eVpHbHVJRlJvYjNKd1pTQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEtqQW9CZ05WQkFNTUlVRnViaUJKYm1keWFXUWdRMkYwWVhKcG
JtRWdUbTl5WkdsdUlGUm9iM0p3WlRDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTjlENkxwMWN5VHR5VDhwcW
11TVFMaWVjU2NLZVJjelVyQTFtZys3LzBHbE5iTUNiaFh3MlRvTWlWQTB3YUJPeW0xT0hQV2VyMU1TdkwwSEtJdzJGUEQ0eW15WHFnNFQzRGFE
dFliOUNKL2w4Q2ZmMWRHcXRzODNXM004eklBYm9oVWFVK1NJOVc1dTkzajFiMktzME1scVltOXJ5VDRXT2o4bEg4TWE4c2xpRzdoTDg5cCtHTW
h0UEJOWGcxSExqMWZKRzR6Mkk3QkJkNGZlS1RNZjh6WFU3TktCcS9McnhKeUh5Zjh3WTJ2a3ZUdy9iQXdNNFFHRmQyRnkxNlRQV3Q0VTR3OU1
6NnlhRXBJam9ZQzhDQkVFWk1JbUo0aHpiUXgzaW53M1hBa2hkU2F2eUJTY0Rxdzc0bXB5ZWI0VUlZekU4Vzc3L2ltK0RGV2NlSEt5bXkwQ0F3RUF
BYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emR
HRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1CMEdBMVVkRGdRV0JCUXNYdzlMb21U
Q0JTcC9NS2xaS2xRMzdINWljREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JRYzllaUdEdmxPVk90Q1grb01id05vWkZYK2lEQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFP
Q0FnRUFQUlQrYTBUVHRxU21mZXp5OGEzZ292dWI5QXhnOTlUa1FOellXRkJIQlArZWNpbmpTazBaNlpZeklpcGN5QWtDbFBUY2JxazR3UElYNzRGT
VlYYktaVmdyUlpZZXd2THdDZnZSaTZhc1huZTVnY1hhRDJIU213M3B5Skx6Uzg1c3ZmZURqdHNNSXdMeVUwME1Pdm1ySFduNUZ1UDkzM1lVbX
N5ZkxNOUdjcjB0WXQ3Y2ZCMnhScnRxM1F3aHdsMTVhdXRUUDBZVXdEcno2R2s1MzJuYks5dnZhWjBiVDdWOWc4SGVEQ25YSG1nRXdEN1Npb
mhBcE5OQlR0U09jajUrMmF3aFpkbkY0MGxUUERWbWUwaWNYYkNOZnY4eGZCSnh5R2FaeVoxWjFuSmRqZU9CK084N2hLdm1TM3ZyaW5RT292
VTRzMlo4U0NMbDlvVHhnRGhZUDAxR0JkdmF3VE95MGxBSzdscnAzYlZQcXh4WnE0RmwzdnhBRGRwQ0tYMlFZTk9TY0ZpK1dXbER2alZneDZqVT
NFZUZJL1NqUHFHN0FVeWtxSUZaVnM0ZDc3MGxmYUIyenFhV2lFWlBlNnZESnB3bCt3U0p0eThPUENZVHF5SzBrcnlIcXFmS2NKeUdnejlyaXd5Y1J
FazJWOEJxZ3ZmVE1henlUN1JLbHd4SUwrQzI5bzlrRkdxN2hzdGNyeWtCR0ExN2Rwd2lnd0gzY0FOWHZrdUd2Wk1BazI2M21QbU5lc2RhRTl0Y05vS
TcyTWtuMENKZ2V6U05NVWdmbk1zaUhkVjM3SlBzYmI3Qlc5QUhwdFFuR0tsZ2V4d1lhTVBwQmxEZDJjeUV6MHpSZjBYVVg3ZDlZa1pjMnFpTVF0
Z0s3Mk5KUlVQeUN1SlN0UlNJRFlsWkRTTT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdGRENDQS95Z0F3SUJBZ0lJZk16
N0ovTncvUzh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWWN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhO
aVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNRGMzT0RZeU1Ua3dOd1lEVlFRREREQlRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhO
aVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUyTVRNd09URTNXaGNOTXpReE1qQXhNVE13T1RF
M1dqQ0JrVEVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEtEQW1CZ05WQkFvTUgxTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpB
UkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXdOemM0TmpJeFF6QkJCZ05WQkFNTU9sTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tnUTN
WemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRQ2FrT21jY
WU1ajVPSjQ3c3pvNXVRaGQ2MnNSc2FHNTc2ajQxM0N1STFKNS9TVnFmajdMcTV0Qng2TnoxdHh1ZytDenE2OWUzdzE2aGpia0RYZW9pUm1QUH
VPY0tpYVVXYVFqbDhjaXU1bWRoUU1RWGVSUWtPc01sY0xhVUJSZ3grWVhSWEl1ZmxiY2tzcm9hcENPOHJDUVRDUUxDdGMvS0dZSDBVMm4rNE
RLb2h3L29rVFVFSjVzVTVlaFJpa3JvRjc1Q1IyWWxyRlMvSGZ4MGlSQUdTYUkzNXVuN0ZWbzBmUGszbUh1SUFnMUNFTGhXeUgrMnplQmxFNFZpe
nc4blFPRW9qZ2g3MFNQTTdtdmh6RmxJM1J2TXQwZTMzcnJkNzc5d1JVV0xQY3N6V0JYcW1ENjZGTnAwd3pWSjBzVFE4VkZwV3FqcmVVNWR2
cjBWdUtDWlZrRXBkc3UwYnlTaWR6T2dkekcwZGJBVzFJVzZtVVUxRzh5WDFmRzd6L2VpTXoveXh2UGJWWmtTUlhSOXVydm9aVlVtVE52N2huZ2F
VRUlWbVVvUmc1K04rb2ltYUtPZW5WaHgybkpxL0tuY1d6QWRVWFl1M0FHSXVWclFjRTdBUHVBTExrNk9tVm85V3hqUTA0YVgvOUpZeWlNajRlNW
14SVowMmFnNzlhRUVmUm5xSVlLeCsxRlk4STNaQlhzUnhXNDc2YS85U2RIdzNGcVVsU3RlZndBYWtrZnRRaUNqTzRlTWZEdnowaWVMWWFJS0F
ybVpQVVI1RGpDV3RURkZYMHhuNnBUY0lpK1JLT1lUbkVkdlZBdVI3Z0JmMlVSTlRkN0pLRSszbDA5cXFpNFRRV2JsQVpiMXVneW5rRXhQUzNmSjZ
RU293c2tpMlFPenhIWkxoeEVRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVIUFhvaGc3NVRsVHJRbC9xREc4RGFHUlYvb2d3RHdZRFZSMFRB
UUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JTSWpGWkpCTTBTQTVxZFMxYVRoQ0xuc0FHZGpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxR
mNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBRlpIOGNRVk9YSTN0dm1ZL2oxSlRPSUsxVk90em
dZVkJVTmE0dFlOWUVoMXFGb041ZkpqNkVFY2VKdGZOZUhBbXVFRU9aKzVRZ056ZWNaN3NhcmVwNnF5QXdORmRSbzFvalFEdDBNaWJjSmRv
TGRtazN6azR6NkFOY2FORk9lYm5GN2pqNC9pdkpTRnRRM0cxQ0owSThHL244Ulh2MW1WazR0SHB3Qk05aHF4UStMazA4Q0RrTGRrSnluWVByT
W1LVmt3Y2tBSEd6MWc4aWUvbE5RY1hKYzhWanBZSHBkdktaQktJVTNWbHZndHFDLzUydHdoemhCQW56c3Q2UkdnMHZEbTJGTytxYkNNNHdY







RmFmcjlNeGVvU2M3QWM0Mmh0VTlHTm9xWVh6dm1Na0U4QitDYVpPV3JyNHJmSFdjbWVpUENxTForWm5rZ0NuSHVmMzkvZHhHU0VENTd6S
3ZzMVJFNk8yU2Jwd1BoN2hmTWczYUVpZnFpWXA1dmhUeGxqcGlJeDJiaExzYUNMT0hwaUVIREl2SkRrMjR6VmkzdEI5TFpBRVRyYW0yb2hEYm9
wWWp1aEJrUk1Nb2xsMWdrckh4UUsyekFuZEJRczh4OXpkN0R2cFRCVUgzazZDMFc3Vmg3T2VMc0xENGtaRUtuR0lTY2x4TlMyNE5rMVc3S2lxcG
ZiSE9NY3MvcDUvVytaY3I3SkNnTlNqeTkrMnoxbHdzTWdFc0k2dk5KTjRXU2JuNlc3L0QzQmlwMDF1blF6dHVSdFAyYkRSM2NndjdQd2FqSUNvaWR
PTHo0U2t5aFNXZmJHbEQ5VlBsb2VDK1NzamhHamUxNXFMTkwwT29yMkhkdUc5dWROQzJFcHdRRWwvR2xOM0ovV2VLVGtLZXoxR3lDQ1RmK
0t0dFg8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY1VENDQTgyZ0F3SUJBZ0lJWFU1NC93WU9jaTR3RFFZSktvWklodmNO
QVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTV
VFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFl4TWpJd05UVmF
GdzB6TkRFeU16RXhNakl3TlRWYU1JR0hNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFb01DWUdBMVVFQ2d3ZlUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWE
yVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1EQTNOemcyTWpFNU1EY0dBMVVFQXd3d1UzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6W
W1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSU
NDZ0tDQWdFQWxNNFBhdk8zTm0xN0hiRkFoZWVSMzJsa0dJTXlDT2wxK0lzUWM2L1Q5WDN0NUJwRXFhakVkQlVNTm1XbExPRDFHSUdEZDBtV
m9XVzJIZ3ZFTmcyK2oyYTVGd3l5Y0FTZEJUTXUzWHE3ZWdsQjA3MHdJSWVHSkJCcU5TR0hITHY3RG1BSzdyOXhLWDBpSUNLMDNqWjVGUWZl
NWxXS2V5OVZmN1NwWlFUNGx5WHVDVk5wUHkweGlCMmFwLys2dHRoTndrbldleWRmZTlxVDVuTEVLU0w1bXBaQTZrNi85bVU0TGExT0grRVlC
dDByWk9WZmZJc3grQ0JzRURZbXQ4NU4yTXN3aUwrWGtNelVoMEhQbDg2WHdEZlFlQllVU05GZXZpaHgxdHBaa0E5aDJFNTV4Q082QThSYmN6Y
zd1WkFYTXNxSnVWb3E5YklqbjBZbWwyZE5lQ0dRMFp5NnFWZXo1MVkreVhnR1JqOWwzSXRENlVObjZsVU1YUG91a0ZISFFKb3ZJZzBrdFJhUU1k
Ky9nZ0VwZjVtRXpQZHZmVVdmNndxVmdYbUl0Vk9wQTFQQXgrTFB2ZC9SQWNRV2JlQlRJVXk1bk9Qc3BnT1lMZktHUGFBN3JyVTMzVXlpQmNTS
1g4K3grRTVocEQ4aUp1czhib3Z4anNlUUVGa0JnQVpXdldMZkh1QmRJT2hNcUpEL1RXRCtQblJRNXN5eEZiRTIwNkdoNHBJTUxLWFJ0RWdsL2FaQ
VczQ1QzUTBqUDNDM0RjSFFIK2huNTdGYm5ibFo0dS9zMVpVTFF0TG5ETnk5cFpZMEkvT0RkMjVEYjgraFM1RlgvdEgwNjNZUVhNcWw0NEY1c1B1
NEpYRFdwcXpFTDB3NzlVc0lqVlpsWjRKbmp2N1R6dmRkbnowQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZJaU1Wa2tFelJJRG1wMUxWcE9FS
XVld0FaMk5NQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQ
kF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQjZxN1kweS8yZmt3a3pTaUY0
Vk8wWUpDS0FSVkRXUU45ZEJKWThSUVZIMVc1N3pnY1FsMFc0eXZKd1k0dVZGUFZOUmNWVVhsL3hqNnZYN3dyMzJIUFVLZkhHSytQR0o2OXY
xUStYdG8veTNHczVWMUhCait1LzR1bU45L2xncXBwM0pyb0MraTQ3WjVUS2hqNGZmTi80L2lOS3Z2SVRxa2RCV2VxVUZFZE10cGVrWU9TQ20xbU
1ITE5QamxDd1VHKzl4M3pPcUtLVkdhRUxRRTZabW5hdURra1VwYS9RblcxazJwSUs2Qit0c1lUbWpmaHFIS2V3OWdndnk2NmZKdUhrSWxGNEo1T
0lhYUNWd1RITzUzbFAzbTd3V0l1T3JqTkxxS2lGZFBWQUVSSStzdENvalJONEtFMDBvTWFJOFd3UnVDQ2V3YkkrQlhwdFJYWVBvNXlDQUJSaldYcn
NjSGRWY1ZpVWR5VXlYemNWUXdqZ2Q2eGROMTVxVEk5VjJYSG9pTkg4MGVuWTJFNWYvcWw3bG41OEdsM0FTT29hSTlrZG5pRXpvaktob2RKaF
FqRFFYRnRHalhPRGJJUGlMYzRleW5iNzVjWEtLb1MzanpjVm1ISnY2TElqZUl3R1dKMXZIazZhZ09JUzk0ME5TTGhCOW9ydUZXL1Y3b2laTlVCSUhlS
3hGNzRTOWFZZUV2Rjd0aUNlMklMN0hTWEJibG5yVzN0K1hobERnYWp2TVpBUUZqamhxRjIxQmt3d2FQclg5eVZjLzRLTThQektXL3pRZlBlREUrckV
aMW1XV1dpSk5BZjZpMW5DOU04WGJCN0dhVFEzSUxNS0tpM3Q1UTkrc0c1VTRwQzdWdTJaT0sydHNtUlJIa1NIOXJ0dDQ0dnp4SndOc2RCclZ3P
T08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d
3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOC
IgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U21GbklHaGhjaUJzdzZSemRDQnZZMmdnWnNPMmNuTjB3NlZ5SUdsdWJtVm93NlZzYkdWMElHa2dVRVJHTFdac
GJHVnVJQ2d4S1NCdlkyZ2djMkZ0ZEhsamEyVnlJRzlqYUNCbmIyUnJ3NlJ1Ym1WeUlHRnNiSFFnYzI5dElHRjJkR0ZzWVhNZ1pNT2tjbWtzSUhOdmJ
TQnZiU0JxWVdjZ2MydHlhWFpwZENCMWJtUmxjaUJsYmlCbWVYTnBjMnNnZFhSemEzSnBablFnWVhZZ1VFUkdMV1pwYkdWdUlDZ3hLVG9LQ2ln
eEtTQkJkbk5sY2lCUVJFWXRabWxzSUdWdWJHbG5kQ0Jtdzdac2FtRnVaR1VLVG1GdGJqb2dVSEp2ZEc5cmIyeHNJRXhCUnlBeE9TQm1aV0pmWld
4bGEzUnliMjVwYzJzZ2MybG5ibUYwZFhJdWNHUm1DbE4wYjNKc1pXczZJRFF4TnpJM01pQmllWFJsQ2toaGMyaDJ3NlJ5WkdVZ1UwaEJNalUyT2l
CaFlXVTNaR1EwTnpJM01tTmpaV00yTURKaU9URTFNVFl6TVdGaE56ZzFNelkxWVRaa05tWTBaamd5TmpFeU5UbGxPVEUxTURreVl6SXpOemRrTk
RnMjwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZHVnNiSFZ6VkdGc2F5QkJRaXh1WVcxbFBXVmliM2dzYzJWeWFXRnNUblZ
0WW1WeVBUVTFOalF5T1RneU1UTXNiejFPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNrc1l6MVRSUT09PC9uYW1lPjxub25jZT5Xa2VuV1BHSlNu
QW1USjdiTXV3dFVhZU8wZVE9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+WldKdmVBPT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz
48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR4TXk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+
PGRldmljZUluZm8+T0M0d0xqQT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5KWUMxTzJ4dzlOSzlEcXVqNStVMjd0QzdYVGc9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNp
Yj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NT
IuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC
9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==","ocspResponse":"MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMII
HjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1M
DIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAxOTAzMj
AxMjUyNTBaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIPrJObkFf+siAABgPMjAx
OTAzMjAxMjUyNTBaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCmYXUUEL+bK4JbrXMhAUnoS3S9C+LjUOmHvgAxNP1MQDANBgkqhkiG9
w0BAQUFAAOCAQEAWP5fWNViVGMruX6j2WOMZiRNLjamorokeyvtozzMn6iXICaipEfXGMeIWTEEy4tEAObKq72s+jrp4PWn4tniL+PUIp8DH4nAjoX
K2RqaC/FgJbclQIuJ7xhQPfQTT9UJzujm9Q/977vZB8p/A6eBcYGsxs0gOZ3Kig78F19BroN7Lxka+jRg6e1H3u9zi5P5GK2BgWZVqZRARtfICjb/nEUij
Gr69HY7B9Yqf1ISTCNL5Zk8FTObBgI8yOktAV0rDLXgpKHceROcSe93RamDwMpkNg+0zxQCicafpszoC4rJ49KCgmlPsrTho/GC5zFGW4zB7uVzZf5
f5bdiHGM0p6CCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIIAf7oC12DTPwwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9T
dmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiY
W5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTE5MDEzMTIzMDAwMFoXDTE5MDgwMTIxNTk1OVowgYwxCz
AJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPA
YDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBAMVHpXI6a5ggGZVpI/RDONkc7eXOLmN0PIMCps+Tz6nffVMkup9j7OhJVl4SYBY93azMxmo8bKDAFNcHAOUO/EQJmvjVjAeeQs
di222fC2l+MDDVopWi3CqI/LvT8W48jIukFhoUYr6BpLwFqIfvbmXjzdwLzb30Y3w7Fk3iGsPWVgLxDXtBbdaCjP723Dzoe77gOE0EBbWjQMA1Vj9RcA
472450cxrBWMDBOyLI7tjgtEbWC4Xbe0f5y7FVQy/GdkCVQJXgeTxxsnPDc2ezAD2Xpq/0uRQPCKBZdhRWHEV8+K4Zoeq7p+j9BKajdIgVTN3bDI+2
WnqNAkAgGdvr7KsCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBA
MCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQUWXmkqtNdbhXAKez+mOi
eXQK6crkwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADmMwECwoxIeyIHuI+mxChfa8XaILr16hxJRwTOjKPnVddFoJLV+UCv1FvubyvJgnta7lxnKyuTIqE0/Q3I
XkY1FIXdXRw+gHktJ6GkzED9eDMt5rFHmw9QvDkC5Zx4UNOK2/bu7DbycaX+VUrRdhbp7XOFNzopqdAaoXFfFpMiWP/QYSwtG1l4vKXdkELGhYP0i
32tu5kh0wOEDT5hMjty3QPp+ELM+LAIyClujkvxHNGm/adY5LY/1ONbYO3dmH+P7+XronlcNop4wnA2XpZd3YyJ/o/n5zvZsZO6XsU15+FINNPuQag
Ix82vSs37pixNQ1YPgz2k0Y8dVtHxfpoeBEJqTyqRt687f62MW23JlAAfkxbu+gwPZ9JfG1+Ky4i7TGd0WNXZugpIAyAO8WeRJ5OurVbm1hmX62paQ
xsWoCg/vwGK9kEOcDeT8l8MDqgTn93IG1/uoyv6cdcIOWiiX47l5yLICIZNfEmWEpD2r02l1cfe2zlKG6FT8ZuDYjF7QTUQ+sCupWp/SCzFFDlt6KbgxBa
9TgUYtb3z/3ENffZCntArOB8gv07SikKfxcaiXyB9cGn7qVEPdHhL0XTjYmPug2SgF4BTrjTRakh5JmNgjQ3+SgC1AMRFG5ue0vt0G+96dTatM0IWD8L
9+LxvJg56e45k3QWiVv8NHb2NC"}}"
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Signaturdata från BankID 2019-03-20 14:02
ELLEN HOAS STRÖMAN 19840622-0049


Signerad text:
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas
däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf
Storlek: 417272 byte
Hashvärde SHA256: aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486


"{"orderRef":"1e390a6e-9303-4516-b555-51e59762987a","status":"complete","completionData":{"user":{"personalNumber":"198406220049","name":
"ELLEN HOAS STRÖMAN","givenName":"ELLEN","surname":"HOAS STRÖMAN"},"device":{"ipAddress":"85.224.60.241"},"cert":{"notBefore":"152642
1600000","notAfter":"1621115999000"},"signature":"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFN
pZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMu
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Wld4bGEzUnliMjVwYzJzZ2MybG5ibUYwZFhJdWNHUm1DbE4wYjNKc1pXczZJRFF4TnpJM01pQmllWFJsQ2toaGMyaDJ3NlJ5WkdVZ1UwaEJNalU
yT2lCaFlXVTNaR1EwTnpJM01tTmpaV00yTURKaU9URTFNVFl6TVdGaE56ZzFNelkxWVRaa05tWTBaamd5TmpFeU5UbGxPVEUxTURreVl6SXpOem
RrTkRnMjwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZHVnNiSFZ6VkdGc2F5QkJRaXh1WVcxbFBXVmliM2dzYzJWeWFXRnN
UblZ0WW1WeVBUVTFOalF5T1RneU1UTXNiejFPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNrc1l6MVRSUT09PC9uYW1lPjxub25jZT5vUCtlem93V
HFoZGpZS01QQS9jSDhGWUtaZm89PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+WldKdmVBPT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5
mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR4TXk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2
VJbmZvPk1URXVNUzR4PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+YU9MUVRUakRNY01md1NBOVY4dytVb2ZqVm9rPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0
Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuN
TwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2
lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=","ocspResponse":"MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0
wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkw
ODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMTkwMzIwMTMwMjAwWjBcMFowQT
AJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCCrwDo8+kS5vgAAYDzIwMTkwMzIwMTMwMj
AwWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgxx8ZLvcdXBoMPSmjbxzqOnMPvAc37V6kaHTWUrNA4dYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEB
AL+hA8wp5fUn8hPrEUkqi1T+p8XQSxINr/T/SqHnD0QkOq5e8t9cY5LWkxbv7enIs/xKZl+r7l65/ffGfj+GngAFJFnvfiIkhWs4Dl/vkKJTIXnpDWu4kydPD
SZuT8Nh3s4s6plJAfYo15BIQtw1Ixhva+pO5JCeRt39Hl1Fs+Ibv5cIoLHgP2ZIo7908CZH0e6VzvcevuUgt1iKduYK30BxhaaEJJoJC/Jjt2QH2z/zR9Hzq
YlJXK//zksTTVWsL1mFwq1XgQnhGcCDb78wsDI7bRfPUWv8sRg5Jz6DnINqMm8HqSS0D8dgokpb/nsGAJ18dkOq61nz0Gxhjsvgzv2gggUkMIIFIDC
CBRwwggMEoAMCAQICCAg9HOy/Eho4MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2
tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAe
Fw0xOTAxMzEyMzAwMDBaFw0xOTA4MDEyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxk
YSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQ
gT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA3P/WgTg1XceNB+rTviFCX1u44I4FGyfvnMeKPEuqbNog37BmwD
TbzHyYQQtWVbY6D5yzlwZ8Um+yOa/8GrjZcUITdA++b5jzOO0/fz6wHetY1LBeaEh3qYdMaCWAkaWxNQQPmRhzdImLK9hiTCVW8eUjiiNdzCe6dVC
oJ0YqyV0y3a9JNByvjdaLC2PDIfw9UGwCu52Iu+BPoseZGfJADUlJJ7y+4GVT193hWA1sXEjKeNV1ZFrpXSutt3FK+LzIeBCsbASs1qNOdyiyyYTmyac
+Hv8h/muHv28vdSWg033YJQ1W3/+hl/lMEFNL3rGSe3uflDDKw41nmRu5JtPpEQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMB
YGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3j
Jn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBR+8uIKrSPWiII+45gECj3zplHbWTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAeRYfL+a3NqU3qEuTgnvo3wP9J4fCZhv
WAtzjvWVvyyJi9xniWasNYHshyQr6+bgTbH2llzleefMKTTl1fqWZ88FpsV2qlTpbocpV8iQrNKWVUMl1+DBsqVZ0CEnoaW51SRkAKnj/M2WKoSrxDkf
7KyAAWpFJUuvuOCg22LTrALBVyqcPwlq1Lqg8ZmeF5wL/hjuWXZWd8EmcjMeKX48TLIr+/skmdsuaao4TQNRtfOdK1nWfEACOaS8mdJvOHDzG37
PMtKv+4SGyDF+YTy0KvZro1WaXBd7YY7GLtmE6QNRphnsZFOtdZFw+O4rrbIxgOu+BmoZETd2g9GMHrdHZQzkiseMWHxwkzj1IdoIovoqQ0KOQj79
vOrC3bLxgei+XI/eAu+jZMmJmz1gFQgwar99CR+pep2+gAKUHUdmyMWeGXwYlQwAmO0D90CBD+azNyo4PpBMeavU14KfIISJqX9cov8L7sH5L3H
FwbXYEL0lcX5Eglh6P7nqKZc/18/Y54wlJIBP1ezRg7UPT4BggNTvmTVizjgOGdlRwdSI3Ez8RbFMZ9w8mw+ACTG1YUOPo/HfbUSPNukH3rJ7b+qF
W34UBSkBL3cjHlinZoQ6r/jcExJwx/UUH38uaKp93Nt4mgSYTBuupf6UXV1OChgUwLi03E38fFrzYKmRNhJIS3j0="}}"


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID 2019-03-26 10:32
Per-Olof Wallberg Persson 19640311-8232


Signerad text:
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas
däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf
Storlek: 417272 byte
Hashvärde SHA256: aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486


"{"orderRef":"51943268-bab1-4da0-a3db-a5bc9f94c6cd","status":"complete","completionData":{"user":{"personalNumber":"196403118232","name":"
Per-Olof Wallberg Persson","givenName":"Per-Olof","surname":"Wallberg Persson"},"device":{"ipAddress":"217.198.146.58"},"cert":{"notBefore":"14
99896800000","notAfter":"1594591199000"},"signature":"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8
+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cu
dzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAw
MS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL
3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHR
wOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9yb
SBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9y
bXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+
PERpZ2VzdFZhbHVlPlh1L2RONWN5MXNYRWZOeUZuMmpQa1Y2V1I0c2EyaUF2TmNQQW9LS1lRL0E9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5j
ZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8
yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRw
Oi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5VYUJFcnNEUjRMVTdKL0ZCa2NU
bTRlME9jNUFuTmlZQytsSjE4RnF3UWxzPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5s
NU9LM3o5K3ZkaEpsNFBIclJRQjZ4NHlMYnF4UlREb3B1RVUzeXB5V2ZzSVRab3RuQWVWeEc2U0xqa1JpVzF2M21aT21ybGpaTnliS0NXaW1uYTF5
TmZGRmtiVElzSnp2QlpLMUtBNURpdnovemtYdFo0eW44RkpmY201TjU3ZFN5M3hZQmNkUC9PcFg5MTNaYkdoT0crL2dCR092d2VCRzdBR1dJckx
kZk1RQmxJUlpWcy8rSlJpQUMxSmsvTWlZTy93TXNxSnQzdDBncTdEdXZHVGdUeXgzRzZDcTJNOXo1aWtaOWUreTBWU1FaZ0cxcjk5UE5RUzA2cV
E2Znl2ZnJVY2RKMFJ6QXUrVkZONHlCNklXc1E5YTBmejNBU3ZOczRldVJYTmxDeUpXc09sMzFpcEJOcnFEeUFFaFc5eDBKOHBBTWxGTHZ3b1Jlc
W9VN0pqY0E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJia
WRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGclRDQ0E1V2dBd0lCQWdJSUsxMTVXaitaNEk4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFR
RUxCUUF3Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVd
WaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzV
uWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE56QTNNVEl5TWpBd01EQmFGdzB5TURBM01USXlN
VFU1TlRsYU1JSHVNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHb
GxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJrd0Z3WURWUVFFREJCWFlXeHNZbVZ5WnlCUVpYSnpjMjl1TVJFd0R3WURWUVFxREFoUVpYSXRUMnh2WmpFVk1
CTUdBMVVFQlJNTU1UazJOREF6TVRFNE1qTXlNVUV3UHdZRFZRUXBERGdvTVRjd056RXpJREV4TGpBM0tTQlFaWEl0VDJ4dlppQlhZV3hzWW1We
Vp5QlFaWEp6YzI5dUlDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFaU1DQUdBMVVFQXd3WlVHVnlMVTlzYjJZZ1YyRnNiR0psY21jZ1VHVnljM052YmpDQ0
FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBUGNOdEE2bDkrREd2ejVnVC9vV3FmN0RyTnlBR3RjK2I4WW9ERk91djFvZ
VZ0eUNvdG53Y2N6Q3FXSlFadGRUbUNLY3QwemtSRHBTL1Q1cVZaa0tNTWJaSWRNQ3FXL2owTnBOZnJpNmxvbTc1ZVpYV09yQ2RQZk1hV2x3O
UVHRm1qbnUrZkJsSXhDQnd6Q3RUb01tL2poQU5rODVXUVhoMFVLQUVJOFJwQUpHNG1ZazJMazZKVGZwOHllUUdITXhRai85cXBBanpqeE14L2t
FNHcrZ3BaNXVjeEtmU3R5bkNIM0c0ajc0ZkFDUElxMmJvTkRTbmE0dVRrOUtPYnRGNmVsZDcrVmZ0QW83eXY5Sjh5TGpsRG01ckJtdmg5bGpuOD
ZhMWFSeElWMFUwMk12akRZb2pqN3dJc3hveWxtQU82dHcvaktWSTFqNUJyWEVtOFZydmJFQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY
0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0
NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1CMEdBMVVkRGdRV0JCUnhkckdDc3RMczBVb0FQbTVHU1pqM0JnZ2tHakFmQmd
OVkhTTUVHREFXZ0JRenJFYWxPWFk3c0s3ZmN0Nmo0bFlQZEsxVktEQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFuTVVGblhXUzRwMUJLbVA3
cGk5YnVvLzlGU0szbUphbDFSUUcwdlo3YXN3VlFPT3krV0UxNFhVdzJWZkhIVjFBVUswOVM2ZDV5RXFoMDE2OElxN09TMzlXcEpUOXVoU1ZaSjBB
eXRNekFEV00wd29mVEFIVy9FdDJieXVJZWhmckpydC9DZWM0cGNLQmwydDVPRmovTDFuaGRGNXBJWWNVK3BkM0x1MHFid0J1bUZheldVdzd
sbWFvclRTbEFIQXAvS2dkMTdBdG1DZ2R3ZnVMNFpLYUNLUHU4d1BQZHJkSWROeHhTaW1RcnhGTHhKdzNmODFJWnZRWVZ2UFJGTWl2UFVm
YWN6VTJkV1RaMEx2cmU0a1ptMjJQWXFQUjk0dzRFU2k2cHdCb281YXhMZHpQQ2YwWm1HSWNtOWo1MGw2aEg2Y0l2emdvVDFGczRTNnVXcT
QxdW83MEEyN0I3UTBXS0U3TWdIN2ROTTVPd0IyYmJWdHJBdzdzVTJ2bDBvbmkzNG9sQVJrY2pEYnpDZVQ2WUZ4SnVjL0tUenFONW9haE5GWW
xTNStaekY4NjgvSWcycXhoWldxQmV1eVNhWUJ6UnBkS1EzUUxyMFlJR1R1QzFQT1BSeTV5dHVsWisvMGJBNGZsbHdoYklBQXVYbzIvcTFBd3pZc
nZIekgrc2pvZzcxQkl4MzVJNUZWRmE0WG9BNFNuaW8vWGNDdDdTTlVHbWVEazBEKzRybmx1UjlKQVZ5eGlZZTZlOExPbTlNcDdmUXpvNi9qUmkv
WDBiMVBGbkoxTDl6UzlXT0Y4c3J6VHR4RW8zbHRBUWRQQ0xWWnJqSy9JUFRLMEdYMEJwQkp3TlpQY0ZLemk3OGVvWlJIOU5TdmRCNEFUbHp
0MkhNbWhxQWpoTUkraWp3dz08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdIRENDQkFTZ0F3SUJBZ0lJSjhYZzlQenpGW
m93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWXN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UTXdNUVlEVlFRS0RDcE13NlJ1YzJiRHRuSnp3NlJyY21sdVoyRnlJR
UpoYm1zZ1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrNE56Z3hNakF3QmdOVkJBTU1LVXpEcEc1elpzTzJjbl
BEcEd0eWFXNW5ZWElnUW1GdWF5QkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEV5TURFd016QTVNRFF3TjFvWERUTTBNVEl3TVRBNU1EU
XdOMW93Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVd
WaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzV
uWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSRENDQWlJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEZ2dJUEFEQ0NB
Z29DZ2dJQkFPbDE4bVZqTlExVVNOTU5TNTVPSkhmQi8vZEdycDEyWS81cXhIM0FMdUdmTEloQi9ER0dIRVVUOTBCR3JEMDZRTHpLWW54SjVxW
U5OUjhUcC94WDR6Yis4RXUwQVd1Z0R1aHpvNmgxSmFIN0hWYldFR1JBN0ltYlNJNDNJNEI1WG9JNDBkL1REM0hTbUxrbkFPUFkrc2t3a1FibDBNQ
nAwRElCN21lc0dPVXYzUHdndUxmZjMzNi9rODFlTUZsRkJXV1ZEdTRRWEFMMG1FWGd4Wmx3SnlxYlgyT3hzRG9BcGVsRnpRbzZRMERCN3A2d0p
2aGQ4dGw5bmtjdmZrVkhzcTkrdW1GUkJGYU1RN2VXaG8vTk1kcHI1ZWkzZ3Zkajc3Yk5ScnFkMHVhRFc5Nnp6TW14SXl5YkVvSG9XZmZxbXMxYjl
MVjRvdmxrWkF4eEF2bktqbTE1blIwNWJRQ0VnMUZ3dU1oVi95UWpKcDhZQUxmYWF4VGhtdjRKd3pjU0lMTGJseDFZcXdGdWxSZG96YUdseUdtZ1
hkR1dsOXIvNHFiTmN6U0xKcG5UdkpuTlJ0N3FIYmFYTERzRmNOZWdvenhyeStKR003cElROWNFNHpxaVFIQmlibXFKdkkwM1grMlkydnoxY05YRG
xqdHdwdTluT3hTMTB1Y2pBUVY2eVNoK1Q3ZW1SQWRrTmRsNTZDZURjNmRaQ0l4SkhmOFJjMHJpMnUzYk1sdHdHdEx6RjhLTVNkN0dWSDFqS3
ZhMGhoUWlrK1dCWW1ydkttUWhQSXhrdEU2VTFIRGdENU5KekEraE1sdFViMHhnK1VMYVhGR2RyS3BDYmZIMFRYcVdvUkpKeS9wK0RhNlNMdmZ
zK2Nxd2ZXaUE3UDlqR3E5Q2MrNzV4V3ZFTmFJN0FnTUJBQUdqZURCMk1CMEdBMVVkRGdRV0JCUXpyRWFsT1hZN3NLN2ZjdDZqNGxZUGRLM
VZLREFQQmdOVkhSTUJBZjhFQlRBREFRSC9NQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkVoZ1BCVWQrY09teTU0Wjg5aVJwSFBjdjROUk1CTUdBMVVkSUFRTU1
Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJQkJqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUTBGQUFPQ0FnRUFiZUR3azhjM0ZJb0txRS9qRFhCbV
ZUTURpbnBOcEZJUmwyb3grcHdyb1A4N05UUWlRTDJzUCtleTZub0ZIM1JmYU1sZzFTV0Y0WWkxenBWTFNPalhwbHlSVUdHelo4Q1JzRVNub3JO
ZUxXY21LUGtpWStQZUZRcWlDMEpFQWV6cmxXR3dpT3I4NXhBTDhqOHNSV0J5dnZYd216QjQxMFdxSS9Uc3VmQTlxelU3UmhsV1g4R3JoNm5Re
mJ4RGxZcS9rV3BXc2x4emRoSVZyREo1bW9MUjhtVFhpcSsvZlB3bjcvVzNPanJCckp3K1lRYitWWDBLR0srMVlzRkpUcHVtRzdaRmpIbGNsNUh5dFB







tNzloaFJxWS9wUGl0RTBoaStMNzNsNVJ6ZHpHUzlRZlh4eExhNm9RZVFIQ0Z4Zm9BTlZWdTlaV0YrWVJyYXk3ZGdiZmhmMTRQMm5oUFJRMVlS
MnIyazBSSEs0TW9lenh3aXhwU3lIcDMyeG5HLy96cjB1U28rUHB6NmFSeHhJNlRzZENmdU1GcDZwOGY1UXEvWXg3c29hK04zditEUTJDKzVNY1Jp
TWxTSWtLWk9RTVdoTkFTbXlnTFd6US9GNEFKV0NsQjVCWFovdVNKNHJqOHZIUHhDSUpSbGRHWHRtSnhLdk1HSmZoQitHaFY5eHEzVXdhR3A1
Z2RRdkFQV1NBQVIvVGVCOUZzWHFLcXFJbysxeWtNbjA4ODhSK1h5c2g3elpHSUFBRjVGRnM2U0ZnbmRjYXVnMGFsWHpZYnJBNE5kZ0U2UUxzbz
kzaCtlSGVhNEtNcURWRWh5aXBsMWdzK0dtbmlFZUM4aVptc0Evam9uRHJjK3hOQjBLeG9la1JXVXRSL2oveHE0N3dSbmN0TDFDT29yVVh4VmRF
VT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY2VENDQTlHZ0F3SUJBZ0lJZndMVkVUUGZZVlF3RFFZSktvWklodmNOQVF
FTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnV
FdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXhNRE13T0RJeU1EUmFGdzB6
TkRFeU16RXdPREl5TURSYU1JR0xNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVz
VySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1T0RjNE1USXdNQVlEVlFRRERDbE13NlJ1YzJiRHRuSnp3
NlJyY21sdVoyRnlJRUpoYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRDQ0FpSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnSVBBRENDQWdvQ2dnS
UJBTGZQdmtYWU5sdFR5VHl2T3Zva0dYeEVkU3NucS9DYlFzRjNHRjZkbVlWb0UrVlVITGMyQ2ZMeXNKZHRSajkxRWJ6c0hoaGFLbGVFaVdIY3MyO
DhqQUY5d2IramRTbmNvNzFCQ1Q4V1ZHdzhSV2FHdE5ZcW1LSDZGZlNyTzNiZ3FwNUJtV2Q1ajc3aHBTNU9LTmtHTjJlemI5NzdDdWtNbHA2ODlX
V2ErVzlVT05yREpKOFY5akpmTUpzbzdscExGY2NMTC9VN2t3VlhybDRLUDJka1hjb1lROFZCWS9BOTdFd1QrTUlpeG02VWk5UzhNUm9PRmVibUZz
K3NkOUhiL2JUMXEyVGovbGdwREhvcGZOY2VvNlBBVVR6NlUrbmxKdzlCL050eXZ6OEJDSC90OXpiMGJqQnJCTFd3Nm0vK2c0b2tUK0lhbE9KRFR
DbmVicE5xYjJoSmF3eWRWUXBhZjNKSWtEZDltUXBsWkhDbnZrU2ZCSzhpME0wNm1UcHg4K1R0OE5panNyZksxMjlYT3liaDJoVkxncXUwYjNYeFR
uMFBrU0Y4S2R3a3Nka2orOVVkRk5vWm5VelZqWTAzZTFmd0x6ZWRLQ2EwMXJtK2c1cXhGMDBVa2x0RXQxVEJGNmJUdVJCc0NVaEZBRERnT0
Z3Yy9ZSnNyRTZRY0JvcWlBb2IvVXhwT3k0NHM0UWxmV3FaUmwwdHpjTDd0UEhRZVZYQjU2cXp0NGZURm9ub2p5UU9ncEl5ZGVFRWxxVm4zTE
orSFN5RHNJWk1hK01Qei9MU3FFckJXSjVEckczVkhsci9PSXo1SzVHNUVmRllqTnRDY2J6TzhBZmg1TE45Vk9WVEZkWEk4R2NmR2xxSDNWb09W
alAzT2lVY3JMMVNUL1pNNW9LNHl6dnBBZ01CQUFHamVEQjJNQjBHQTFVZERnUVdCQlJJWUR3VkhmbkRwc3VlR2ZQWWthUnozTCtEVVRBUEJn
TlZIUk1CQWY4RUJUQURBUUgvTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZHZUt1ckxxU0J4NjlUdG9OeWR5QnV1Ulk4dFRNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0t
vVndUZ0VCTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUJCakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVEwRkFBT0NBZ0VBdUo0ZkZ3amdEYnNPMFMwbE51Tmw2UXFia
WR3Njhiakh4RnE4aXNwVVJnTFpIOXVWNWU4U25FUnp0dUNPUklXTDF5UGV2d2xyWWVlMjRqN2xiVXAydjZVZmdyWWMvY0pzaU1OcmhmZFpkZ
EIwWWNMdGVqN0hhR3hjZWkyamZFbkhNTnB4VkdLUmU3dmdNVUxhdTEvNmp1ZCtJRVI5S1RyNTc0MFMxUlozMkUvMkVtVjY5QWR5MUt2TXNtb
ERGRmd3Rk1pQWRSeWhFeldpOGptVGozZnErN3dQWUUvOXQ1RXYyMXNwSzMzUGVTekdHd0t6eUxrcERsdEJaTVJSVU0va1EwdzlVcHhQTTBKdG
96bldxMGVOamhUTUVrMTRCYWVBZTBwSVQ0Wm53Mmt5SXJFQ1hLaWFPU1pPZWhkbzNmZVVLclBkREhsMjRYSG9NZVhqQ0F0eCtETFd2aGRh
aWd3RVF6d2NhaFl3UkdrMWJQcG8xQzBYSThzVDBScXNoTXlLdk9GODZVWnQ3blJqbS9KUDBuenR2Tk0vNHdjMld4TllMZUhpRWNoS2ZpWnVBZ
m5oQ21MYlN5N0s0WlQ0ODhGUTFtZThpb2ExRHltcWVoa3BsUjMyUTlmclJZSko5NmluUFM1SU5PU3lTRVBYbW9LWXJxSzc3UTlwVUtveUtITkJoTj
JGSXpGSXpRZU9yQnJMSWxRREJiOVAzSEphKzdhMWtLdUV2aFlGK1NDVDZ5MTVWeUxkSnpoZTVkRFFJZnJkbmhWbmZ2bDZOcWFvRjVOVFRaY
2k3enVJaEJmSzVCNFlWSXY0RWVlaWFOSC9IaGVrVFFSc3FXTWFOMnlBQSt1NmttTXBqK1dXcFNJZWMrWEpjQkRwV05sYXNEZlYvV0hzVFY5Mkk
vNFZUWVk9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cD
ovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0i
VVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNtRm5JR2hoY2lCc3c2UnpkQ0J2WTJnZ1pzTzJjbk4wdzZWeUlHbHVibVZvdzZWc2JHVjBJR2tnVUVSR0xX
WnBiR1Z1SUNneEtTQnZZMmdnYzJGdGRIbGphMlZ5SUc5amFDQm5iMlJydzZSdWJtVnlJR0ZzYkhRZ2MyOXRJR0YyZEdGc1lYTWdaTU9rY21rc0lIT
nZiU0J2YlNCcVlXY2djMnR5YVhacGRDQjFibVJsY2lCbGJpQm1lWE5wYzJzZ2RYUnphM0pwWm5RZ1lYWWdVRVJHTFdacGJHVnVJQ2d4S1RvS0N
pZ3hLU0JCZG5ObGNpQlFSRVl0Wm1sc0lHVnViR2xuZENCbXc3WnNhbUZ1WkdVS1RtRnRiam9nVUhKdmRHOXJiMnhzSUV4QlJ5QXhPU0JtWldKZl
pXeGxhM1J5YjI1cGMyc2djMmxuYm1GMGRYSXVjR1JtQ2xOMGIzSnNaV3M2SURReE56STNNaUJpZVhSbENraGhjMmgydzZSeVpHVWdVMGhCT
WpVMk9pQmhZV1UzWkdRME56STNNbU5qWldNMk1ESmlPVEUxTVRZek1XRmhOemcxTXpZMVlUWmtObVkwWmpneU5qRXlOVGxsT1RFMU1Ea
3lZekl6Tnpka05EZzI8L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWR1ZzYkhWelZHRnNheUJCUWl4dVlXMWxQV1ZpYjNnc2MyVnlhV0
ZzVG5WdFltVnlQVFUxTmpReU9UZ3lNVE1zYnoxT2IzSmtaV0VnUW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3NZejFUUlE9PTwvbmFtZT48bm9uY2U+MjlYY
TArVjIxWGRGREFVRlVGUE9MNEJyc3lRPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlpXSnZlQT09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVu
dEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eE15NHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlw
ZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVEl1TVM0MDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPmRaczhFZy9ZMDBMUW5NcjlvU1ArczBScEhvaz08L3VoaT48ZnNpYj4w
PC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+M
S4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW
5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+","ocspResponse":"MIIH3AoBAKCCB9UwggfRBgkrBgEFBQcwAQEEg
gfCMIIHvjCCAU2hgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkx
EzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRC
BPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMTkwMzI2MDkzMjUzWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBShCe2TeJhFnFU8Wp45Ntc896JzbAQUM6xGpTl2O7Cu33
Leo+JWD3StVSgCCCtdeVo/meCPgAAYDzIwMTkwMzI2MDkzMjUzWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgjwd11crQ0KTOaXri/Bu6x6g
fANy0QLmLv1G/zfeLokkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAFQ3x1u6/25mCQDmkDBBytg4NULXEbnFNwmSSEE6AvloylwEo7OVMP4BRhz/oha637
tA0ZsM8ApylxQoezwhUeHBw/eJQ0PFXD+DGcaS2Q6hwryPlo9VLosfd1V428HwODrwh2/biUQ0Q8ta7MuHobgd6OK8IBtfKm34C8tEDW7jAqoO/+E
SLdQOPk16p0LBScfUaIT0h5AqzhhELuG2WyNHtUNhUE6b+jrqowBDhUgGY3Hl84VPYW+RVWKGMKTzfNbzOR3LiWmqDPDHbMIkqz54ZepYw/Ck0
zRqn3ItdRZ4muSOUjClj6SxV1K8Nk3RELvtJFuaxomVoAFAy7fcybGgggVVMIIFUTCCBU0wggM1oAMCAQICCG1FjWZ0AI6TMA0GCSqGSIb3DQEBC
wUAMIGVMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDV
QQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTwwOgYDVQQDDDNMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNM
TkwMTMxMjMwMDAwWhcNMTkwODAxMjE1OTU5WjCBojELMAkGA1UEBhMCU0UxMzAxBgNVBAoMKkzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFua
yBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTg3ODFJMEcGA1UEAwxATMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEN1c3Rv
bWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN5I0ma42EhLEq0lbGehptZ
vDuobeLiaORhP+jQNx05jA29n6c1aQ9HxaqUN4bm13dsilflp4nI1EVNVvHQIL9LpBwvjG1QqcED20FHeoMChIig3aEgYa13KH38zF71RjdcajkpqVECqR
As6ESFngnlYw582MCrd1MrVwJvvQECDrwAtlb4RTVG8RYHe8ECcccwEnsVeSX0YZOYHgmrnx02VuGQAX366ValP0aWlivotObX+Qx9RhSYuzkRIDF
EXIC4dOhqN5wr7MYpqBjYlBgxfhYd9HfEHh8JQMihuJT/pBLreTE8TFqWkvKjxd0GR98K1GVrcM0QJhdHI50VHQm8CAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHS
AEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHS
MEGDAWgBQzrEalOXY7sK7fct6j4lYPdK1VKDAdBgNVHQ4EFgQUxk4IKbVSbwHrKPcwwc3RdtgWPBQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGyj/cIc2sf
0W0K6izkcpABYIL5FxfjMWvyu1QsDaAT9N/6povolmin2iN6VMDVKGyXp5fpoZttM7QTEaePMB1cUqGWBZw0tQN3EnHS8Kypo1AdKdAnYGkTJrMlF
QaquVKjCMm+zcdKeMQHgtBlte1a7l7SDprKIgy0f/OQ4JSXcZmcfq1F0p4aCDT8DQ/GKhyl9z4tweX8AaDh1NA5yx1B546cqEQOKTjB+6LlaCyJrzpay
fiL8VMscR9LoNw9bCqGPvZV728513eHPA0yi8sRvvgqr2F08XdxBvdAouwfINtMuYdOfScXtUMPwJ0UPHSaKqn0ENdGW+nv3Z4fAH4RVUdOtpvA/G
MX639tpXog7siXcWgRcK0aSuae/9Cs5orIK0vBcpPXb5/ghnpkQ0XEufZgWUKssfCv+XDCdoQsuugHgT6yyWjQW1dhPR7h+g91Iwm9v7fKeLT8tQBH
Uj0nqeiTMpfkYGDstanqD4xzKqWh7d6HckrombyjupYU3ROOUx0ARgzJ7977VkWZ/DflQAF6zs184hQkS3jbc0wjkrRGCsl/KQDxw1QgiXQhPG/+5A5E
4Qk99A7Cy239UAnBRsLEVrvp/j2B9tbIuwB30Ahr25UD7fWW7uMMyJ6NwFqhFMrjHkKgNSbmCnNBa+uwnyAdJJ/8fP3ZytG7P2r75"}}"


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID 2019-03-28 08:21
SARA ÖNEGÅRD SVEDENMARK 19710719-7829


Signerad text:
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas
däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll LAG 19 feb_elektronisk signatur.pdf
Storlek: 417272 byte
Hashvärde SHA256: aae7dd47272ccec602b9151631aa785365a6d6f4f8261259e915092c2377d486


"{"orderRef":"bda44b1b-e53f-4284-a514-c2b517980bb8","status":"complete","completionData":{"user":{"personalNumber":"197107197829","name":"
SARA ÖNEGÅRD SVEDENMARK","givenName":"SARA","surname":"ÖNEGÅRD SVEDENMARK"},"device":{"ipAddress":"217.214.145.215"},"cert":{"no
tBefore":"1519340400000","notAfter":"1614121199000"},"signature":"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvb
mU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dH
A6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcm
cvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0
iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUe
XBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRy
YW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1R
yYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3R
NZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPk9wSWRXOERCcm9zdTVFbEUyeVVKZ08wOW95SmRSQ2FGOEFhN2s4SXlEakU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1J
lZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczL
m9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdG
htPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT4ySGdZMlZWWUtsM2
pQbWw5Y0FicU02d28vLy9DcE5SNE1zeFJaR2IzZDkwPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cm
VWYWx1ZT5QN0k5eldudUY3bTU1WGhyRFNnOVFJUS8wWWZiaWZkWU16amVGN3RXTDlvbVVrUUV0cXgwc0JRUHMvOXUzay83RmhTSDliVVNTQ
0g4eDRhLzM5MnYxdHR6VGphVng5bW95aU1VSG5jRzNKb1JtK1JMQWdBWkgyOUx3dENHdDNUV1ZQRmlzTmo2TzFPYU94dlJGVG1FNGlOV3ZFN
0VzTEIwRGZmZms2UlcycGVXU0RoYWNjWVhHV1BLZkdFcWFaM2NrOXlsNmk2c3I0YXZqZ2ZUOUlOeHk5R2lkVzIvNnFOcXFPSHo1cjUwRTRJbnhQ
cTBjMlY1NlBQR2NXU1I4VTI0L3N2d2V6WFhCRzNvS1E1cTVaZXk2dVVXWWZTQ2FEaXVvSjY5bTlxb1J2R3hyVFlzY00xUTZTNGMyakpVL3RtckpMc
G15VEtvOWc3R3NXYWdWSUJXR2c9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1
sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGYkRDQ0ExU2dBd0lCQWdJSUUzMUV5L3hsMHFRd
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QmFua0lEMB4XDTE5MDEzMTIzMDAwMFoXDTE5MDgwMTIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdW
JsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWdua
W5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA24pnGgzjzjPBUeilumtAxFv9be4bs94Be3qafA6LBRcnWDmVaHbn4/Mz6rcIbfF2YFOa
dfA5ktgovcNy5zaE/4M6vr7j8Aoh23PHKVO5ow3Kkp/VxETcvviKPWull/DQeFCkalX0j7tOrRbKvUSQmZFCqKcluAfHycu2NYkEVcXtXpR6z+Dgovfgo5
99udXCxKcerkMclEmsB6XU4npDSxhpfk6kjZB5skkrCTk47b3KjeO0xIkxfIvMGc59x1iReFOhwP9kvU/wbUlF+r0BJya9BotYaNj6AqDxkdF29kprXtzO8Z
rUVTVgPPhKIdqyGELNLJ0/yoK/yK4deNFUmwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQ
UFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQW
BBTR7RgAOUAd6d1omt5/J2BDvtmSPDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEALhxv/anGNuCRPMRn7VJhkh4puAKwPtys/G4tXbGmlZVd18BVhi4O3/G
Fqi45bGkORxF7LT3Pa/Yg92XO7PKyYCvPJBA4X6vmxKQ2d+NhmAxeEadpg9/rA3WIfS32a/C6ys5vn7WYyJQ4A47kvz35140qjxZgNGWq1NX3gWcz
uMzEloczCSE86TxCwT1FlgKO6oYDwOL29mkNmRtoYYwQxdvvYhRwAw/XUwWdhsJ3RHSr5pTNm/jyzpnb+S1eog6yeuXvGv8prtJxreZGTKMiLsz1/
6dY7XN8dpZx9EJ70eFDquk5AQgfvxnCLaKhFnQ++S8TY/9h8yFYozxW09oC2KnvGupRNr/HHGShiGP88xYTTp2lNH09XLBwGa+JJ9la3/nl/rXiHuBW
GE0Y0u5Hp1TT37Xfw/MTi8vFVFCiB+NJL7Hh1F/HamI/ei5EQqNqROsg5/3k3NGPjX7HAicRy3stxwNYcS5zqMyigwFg8htDj3MBf50IP6RxZi1lo1t1K
cOziv1e390Eu5mAOSuQbsG9SgTtslddbR9KDoi/B4yE3MEK0QSI2Qh6teFcKcT+hHsvSEgLlwZhk54Cf0UdKS/1blEzZXXif2a30y43MNSxnFw2yLsl5H
eP7Wse44wtCfgYdckJR/kstIA2QMaskl/MP88RfKvVS0kjWU/nMFY="}}"
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Protokoll LAG-beslutsmöte 
Plats: Leaderkontoret, Sunnan, Grönt Center i Ås 
Datum: 190219 
Tid: 9.30-16.30 
 
Närvarande:  
LAG:  
Ideell sektor: Bengt Karlström, Jon Wagenius, Margareta Lindhagen, Erik Danielsson. 
Näringslivssektor: Sara Swedenmark, Sven-Gunnar ”Svenne” Persson, Linda Forss, Frank 
Nilsson. 
Offentlig sektor: Håkan Karlsson, Per-Olov ”Pelle” Persson, Lena Håkansson. 
 
Kontor: 
Catarina Nordin Thorpe, Birgitta ”Bitte” Nilsson (Skype, endast §313), Ellen Hoas Ströman 
(Skype). 
 
Gäster:  
Valberedningens ordförande Peter Jansson och Tommie Jirhed (förmiddag), Hans Stenberg från 
valberedningen också (eftermiddagen), samt representant för projektet Duveds Framtid (inbjuden 
13.00-13.20). 
 
Mötet är beslutsmässigt och ingen sektor har mer än 49% av rösterna. Mötet inleds med att LAG 
har ett diskussionspass om kommunikation. 
 
 
________________________           _________________________ 
Sara Swedenmark  Ellen Hoas Ströman                             
Ordförande (utom §316)  Sekreterare 
 
 
_______________________ _______________________  
Pelle Persson   Catarina Nordin Thorpe 
Justerare (utom §316)  Justerare §316 
Ordförande §316 


 
 
Protokollet signeras digitalt.     
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Digital signering 


Fasta punkter :Fasta punkter :Fasta punkter :Fasta punkter :     


    


§306 Val av ordförande för mötet  
Till ordförande valdes Sara Swedenmark. Pelle Persson tar över ordförandeklubban under §316. 


    


§307 Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Catarina Nordin Thorpe och Ellen Hoas Ströman. 


    


§308 Val av justerare. 
Till justerare valdes Pelle Persson. 


    


§309 Godkännande av föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 


    


§310 Checklista uppdrag från föregående möte. 
Bilaga checklista gicks igenom och lades till handlingarna.  


§311 Godkännande av dagordning.    
Dagordningen godkändes. 


§312 Ekonomi, drift av Leader. 
Budgetuppföljningen har gjorts tydligare och har mer information efter önskemål från förra 
mötet, inga frågor eller kommentarer på den ekonomiska rapporten.  
- Årsbokslut 
Kommentar, ett efternamn är fel, det ska rättas till innan underlaget går till revisorn. 
 
§313 Rapportpunkt om projekt. 
- Portföljsanalys (tidigare beslutade projekt och dagens möte)  
Återföringar väntas för projekt som inte är avslutade än, och eventuellt från andra 
Leaderområden i höst, omfördelning kräver medfinansiering. LAG får ta ställning till det senare 
om det blir aktuellt. En fråga ställdes om risker kring att Leaderområdets driftsbudget äventyras 
om beslutade projekt inte följer plan. Svårt att redogöra för pågående projekt, många projekt 
redovisar inte, men verkar ha kommit igång. Projektet Ulvkälla kan vara i riskzon att inte komma 
igång. Det låser just nu prioriterade medel (1,5 milj) och har inte kunnat handläggas klart hos 
Leaderområdet. Inga andra frågor.  


    


§314 Kontroll av beslutsmässighet samt anmälan av jäv. 
Mötet är beslutsmässigt, även med hänsyn tagen för på förhand anmäld jäv.  
Linda Forss har anmält jäv på projektet Det va mae. 
Sara Swedenmark har anmält jäv på Miuns ansökan Ruralscapes.  
LAG är tekniskt sett jäviga för samtliga LAG-ägda projekt, Jordbruksverket handlägger om dessa 
projekt. 
 


Projektbeslut:Projektbeslut:Projektbeslut:Projektbeslut:  Ett projekt per sida + beslutsbilaga med dokumentation av urval. 
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Digital signering 


 
§315 Projektnamn: Konst och kultur ger näring och liv – ANSÖKAN OM ÄNDRING 
Sökande: Studieförbundet Vuxenskolan 
Journalnummer: 2017-85 


Sökanden har inkommit med en ansökan om ändring som innebär både förändringar i projektets 
syfte, mål och aktiviteter, samt ändring av slutdatum. Slutdatum är inget LAG behöver ta 
ställning till, sökanden har rätt att flytta fram slutdatum 3+3 månader.  
 
Ändringen innebär i korthet att man tar bort en aktivitet helt – en kurs i produktutveckling riktad 
till företagare i bygden som syftade till att stärka och utveckla företagandet. Man uppger att den 
aktiviteten inte längre efterfrågas. Man vill samtidigt flytta dessa pengar, cirka 50 000kr, till en 
annan del av projektet, bygge av paviljong, där man har hittat en bättre men dyrare lösning som 
medger att paviljongen vädersäkras och möjlighet finns att använda denna en större del av året.     
 


BESLUT:BESLUT:BESLUT:BESLUT:  LAG godkänner projektets önskade ändringar till fullo. Syfte, mål och aktiviteter 
formuleras vid behov om för att sökanden ska få ett nytt formellt beslut, detta utreds i samråd 
med Jordbruksverket.  
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Digital signering 


§316 Projektnamn: Ruralscapes - a research agenda… 
Sökande: Mittuniversitetet 
Journalnummer: 2018-2743 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   268 000:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  132 000:- (33%) 
Totalt:    400 000:-  


Kontroll beslutsmässighet: Godkänd 


Kontroll jäv: Godkänd 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


SAMARBETE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att projektet är allmännyttigt och 
förutsättningsskapande. Det handlar om följeforskning i 
samverkan med annat eller andra EU-länder som även de avser 
stimulera kulturella/kreativa näringar. 


Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Projektets nytta gynnar landsbygden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 220/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Projektet är förutsättningsskapande. 


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att bifalla detta projekt, som ligger i linje med 
strategins övergripande mål 3 Ökad samverkan mellan lokala 
bygder och omvärlden. LAG finner sökandens mål om 
jämförande studier mellan Nord- och Sydeuropa som givande, 
och hoppas på resultat i form av tips och värdefulla insikter för 
aktörer inom Sjö, Skog & Fjälls Leaderområde. 


Kontaktperson från LAG: Arbetsgrupp inom LAG för internationella samarbeten. 


Villkor från LAG: Samarbetsavtal mellan sökanden och annat Leaderområde 
uppvisas vid första delredovisning. 


Finns det pengar till ansökan: Ja, efter av LAG tidigare beslutad omfördelning mellan 
genomförandeprojekt och samarbetsprojekt.  


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§317 Projektnamn: Duveds framtid 
Sökande: Duveds Byförening 
Journalnummer: 2018-3929 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   1 005 000:-  (65%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  495 000:-  (32%) 
Privat medfinansiering  50 572:-  (3%) 
Totalt:    1 550 572:- 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänd 


Kontroll jäv: Godkänd  


Godkända grundvillkor: NEJ 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


- 


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: - 


Totalpoäng/avslagsnivå: - 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


- 


Motivering av stödnivå: - 


BESLUT: ÅTERREMISS 


Motivering till beslut: LAG väljer att återremittera projektet till sökanden. LAG tar 
fasta på det sökanden berättat muntligt om sina ambitioner att 
finna en metod för medborgarinflytande, vilket LAG är positiva 
till, men ser inte hur det ska ske i projektplan, budget och 
målbeskrivning. Det är oklart för LAG hur projektplanen ska 
leda fram till målet. En bärande tanke i ansökan är till exempel 
att hitta modeller för samverkan och medborgarinflytande via 
digitaliseringen, men trots stora kostnader i budgeten för detta, 
så siktar projektplanen inte högre än en kartläggning. Med så 
stora resurser lagda på detta, så bör målbeskrivningen sikta 
högre. Det är också högst oklart hur projektets innehåll ska 
resultera i de nya arbetstillfällen och företag man listat som 
förväntat resultat. Projektet återremitteras framförallt på grund 
av att LAG gör bedömningen att projektet inte klarar ett 
grundläggande villkor som handlar om att det ska vara rimliga 
kostnader i budgeten. LAG kräver att sökanden visar jämförande 
offerter, och/eller minskar projektets omfång. 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§318 Projektnamn: De va mae 
Sökande: Linda Forss Livs Produktion AB 
Journalnummer: 2018-4318 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   1 004 775:-  (62%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  494 889:- (31%) 
Privat medfinansiering  110 000:- (7%) 
Totalt:    1 609 664:- 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänd 


Kontroll jäv: Godkänd 


Godkända grundvillkor: NEJ 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


- 


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: - 


Totalpoäng/avslagsnivå: - 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


% 


Motivering av stödnivå:  


BESLUT: AVSLAG med hänsyn till att grundvillkor inte uppfyllts. 


Motivering till beslut: LAG väljer att avslå detta projekt. Det LAG ser som en styrka i 
projektet är ambitionerna att vara en hybrid mellan ett bygdespel 
och en process för att på nytt skapa den framåtanda i bygden 
som Husåspelet under många år var ett nav för. Svagheten är att 
bygdespelet enligt budget är mycket omfångsrikt ekonomiskt, 
samtidigt som det enligt projektplanen förväntas generera små 
intäkter. LAG övertygas därför inte om att den affärsplan som 
projektet planer resultera i, är ett realistiskt långsiktigt resultat. 
LAG bedömer därtill att budgetposterna inte är rimliga i 
förhållande till projektets förväntade utfall. Risktagandet hos 
sökanden att klara av den ekonomiska kapaciteten som krävs för 
att driva ett så här stort projekt bedöms som högt. Därför gör 
LAG bedömningen att sökanden inte klarar två grundläggande 
villkor. Dels klarar man inte grundvillkoret kopplat till rimlig 
budget, dels bedömer LAG att man inte klarar grundvillkoret 
ekonomisk kapacitet. Projektet har inte poängsatts, eftersom 
projekt som inte klarar grundvillkor inte kan prioriteras.  


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§319 Projektnamn: Pilgrimsleden MTB 
Sökande: Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening 
Journalnummer: 2019-106 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   1 005 000:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  495 000:- (33%)  
Totalt:    1 500 000:- 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett allmännyttigt projekt, och där 
flera företagare, föreningar, boende och besökande i Lofsdalen 
får nytta av projektet. LAG bedömer det som ett stöd till hela 
destinationen.  


Insatsområde: 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Projektet förväntas ge nytta på landsbygden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 325/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100 % 


Motivering av stödnivå: Projektet har tillgång till egen privat medfinansiering. 


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan, som förväntas leda till 
en förstärkt samverkan mellan föreningar och företag, och en 
förstärkt sommarsäsong med flera nya möjligheter. Boende och 
besökande får båda nytta av den nya leden, och tillfälle ges 
samtidigt att öka kompetensen om ledbygge såväl som kring 
historieberättande med anknytning till pilgrimsleden som delvis 
löper längs samma sträcka. Projektet förväntas i förlängningen 
leda till flera nya arbetstillfällen. 


Kontaktperson från LAG: Jon Wagenius 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till ansökan: Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§320 Projektnamn: Paraply Förstudier - DELPROJEKT 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-511 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   268 000:-  (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  132 000:-  (33%) 
Totalt:   400 000:-  


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE/PARAPLY 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt, och att det ställs krav på en allmännytta i delprojekten. 


Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 210/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering 


sker med ideell tid. 


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att 
underlätta för små, innovativa projekt av förstudiekaraktär, dels 
för att öka måluppfyllelsen inom insatsområde 4. Projekten faller 
väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 4 Innovation /Ny 
teknik/Nya lösningar/Forskning. Projektet kompletteras av ett 
mobiliseringsprojekt. Projekten kommer gemensamt leda till de 
övergripande målen Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå 
och återhämta sig från interna och externa störningar respektive 
Ökad innovation och drivkraft i området. Såväl ökad 
återhämtningsförmåga som innovationskraft är viktiga 
förutsättningar att ytterligare bygga upp och stimulera för en 
fortsatt positiv landsbygdsutveckling. 


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 
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§321 Projektnamn: Paraply Förstudie – MOBILISERING 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-514 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   207 381:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  102 143:- (33%) 
Totalt:   309 524:-    


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt, och att det ställs krav på en allmännytta i 
delprojekten. 


Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 280/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid. 


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan som behövs för 
genomförandet av det parallella projektet Paraply Förstudie. 
Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 4 
Innovation /Ny teknik/Nya lösningar/Forskning där det behövs 
en kraftsamling för att samla ytterligare initiativ. Projekten 
kommer gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad 
förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna 
och externa störningar respektive Ökad innovation och drivkraft 
i området. Såväl ökad återhämtningsförmåga som 
innovationskraft är viktiga förutsättningar att ytterligare bygga 
upp och stimulera för en fortsatt positiv landsbygdsutveckling. 


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till ansökan: Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§322 Projektnamn: Paraply Smart Villages - DELPROJEKT 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-432 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   268 000:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  132 000:- (33%) 
Totalt:   400 000:- 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt, och att det ställs krav på en allmännytta i 
delprojekten. 


Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 210/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid. 


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att 
underlätta för att utforska möjligheterna i det nya innovativa 
begreppet Smart Villages, dels för att öka måluppfyllelsen inom 
insatsområde 4. Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins 
insatsområde 4 Innovation /Ny teknik/Nya 
lösningar/Forskning. Projektet kompletteras av ett 
mobiliseringsprojekt. Projekten kommer gemensamt leda till de 
övergripande målen Förbättrad förmåga i lokala företag att 
motstå och återhämta sig från interna och externa störningar., 
Ökad innovation och drivkraft i området respektive Förbättrad 
infrastruktur. Projektet behövs för att mobilisera människor i 
bygderna att mer kreativitet och idérikedom möta 
samhällsutmaningar. 


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till ansökan: Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§323 Projektnamn: Paraply Smart Villages – MOBILISERING 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-434 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   207 381:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  102 143:- (33%) 
Totalt:   309 524:-    


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt, och att det ställs krav på en allmännytta i 
delprojekten. 


Insatsområde: 4 Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning  


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 280/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100 % 


Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan som behövs för 
genomförandet av det parallella projektet Paraply Smart Villages. 
Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 4 
Innovation /Ny teknik/Nya lösningar/Forskning där det behövs 
en kraftsamling för att samla ytterligare initiativ. Projekten 
kommer gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad 
förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig från interna 
och externa störningar., Ökad innovation och drivkraft i området 
respektive Förbättrad infrastruktur. Projektet behövs för att 
mobilisera människor i bygderna att mer kreativitet och 
idérikedom möta samhällsutmaningar.  


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till ansökan: Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§324 Projektnamn: Paraply Friskhet & Hälsa – DELPROJEKT 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-516 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   268 000:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  132 000:- (33%) 
Totalt:   400 000:- 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE/PARAPLYPROJEKT 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller 
projektstöd till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera delprojekt, 
och att det ställs krav på en allmännytta i delprojekten. 


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 210/200 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att 
underlätta för att bidra till ökad hälsa - både psykiskt och fysiskt, 
dels för att öka måluppfyllelsen inom insatsområde 2. Projektet 
kompletteras av ett mobiliseringsprojekt. Projekten faller väl in i 
utvecklingsstrategins insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för 
alla. Projekten kommer gemensamt leda till de övergripande målen 
Förbättrad friskhet och hälsa respektive Föredömlig inkludering av 
alla i samhället. En ökad hälsa är en grundförutsättning för att alla 
ska kunna bidra till samhället utifrån sina förutsättningar, en frisk 
befolkning bidrar även till en bättre samhällsekonomi och en 
fortsatt positiv landsbygdsutveckling. 


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§325 Projektnamn: Paraply Friskhet & Hälsa – MOBILISERING 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-517 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   207 381:- (67%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  102 143:- (33%) 
Totalt:   309 524:- 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt. 


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 


Fond: EJFLU 


Motivering fond: Nyttan tillfaller aktörer på landsbygden. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 250/200 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan som behövs för 
genomförandet av det parallella projektet Paraply Friskhet & 
Hälsa. Projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde 
2 Levande Lokalsamhällen för alla, där det behövs en 
kraftsamling för att samla ytterligare initiativ. Projekten kommer 
gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad friskhet 
och hälsa respektive Föredömlig inkludering av alla i samhället. 
En ökad hälsa är en grundförutsättning för att alla ska kunna 
bidra till samhället utifrån sina förutsättningar, en frisk 
befolkning bidrar även till en bättre samhällsekonomi och en 
fortsatt positiv landsbygdsutveckling. 


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till ansökan: Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§326 Projektnamn: Paraply Cirkulärt företagande - DELPROJEKT 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-518 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   213 796:- (53%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  186 204:- (47%) 
Totalt:   400 000:- 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE/PARAPLYPROJEKT 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller 
projektstöd till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera delprojekt, 
och att det ställs krav på en allmännytta i delprojekten. 


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 


Fond: ERUF 


Motivering fond: Projektet har ett näringslivsperspektiv där det gäller att arbeta 
smartare och gemensamt i den lokala ekonomin. Projektet har ett 
stad-land-perspektiv där samarbeten mellan landsbygdsaktörer och 
stadsaktörer premieras. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 180/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera detta projekt som behövs dels för att öka 
måluppfyllelsen inom insats område 2, dels för att stimulera till 
nytänkande kring lokala produkter och tjänster. Projektet faller väl 
in i utvecklingsstrategins insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen 
för alla, där det behövs en kraftsamling för att samla ytterligare 
initiativ. Projektet kompletteras av ett mobiliseringsprojekt. 
Projekten kommer gemensamt leda till de övergripande målen 
Förbättrad förmåga i lokala företag att motstå och återhämta sig 
från interna och externa störningar, Ökad innovation och drivkraft i 
området respektive Förbättrad infrastruktur.  


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till 
ansökan: 


Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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§327 Projektnamn: Paraply Cirkulärt företagande – MOBILISERING 
Sökande: LAG Sjö, Skog & Fjäll 
Journalnummer: 2019-520 
Stödbelopp uppdelat på projektstöd och övrigt offentligt stöd:  
Projektstöd(EU/Stat):   154 762:-  (50%) 
Övrigt offentligt stöd från LAG:  154 762:-:- (50%) 
Totalt:   309 524:- 


Kontroll beslutsmässighet: Godkänt 


Kontroll jäv: Godkänt 


Godkända grundvillkor: JA 


Genomförande eller 
samarbete: 


GENOMFÖRANDE 


Bedömning av projekttyp, 
projektstöd eller projektstöd 
till företag: 


Projektstöd, därför att det är ett förutsättningsskapande projekt. 
Nyttan är bred eftersom den tillfaller sökande inom flera 
delprojekt, och att det ställs krav på en allmännytta i delprojekten. 


Insatsområde: 2 Levande lokalsamhällen för alla 


Fond: ERUF 


Motivering fond: Projektet har ett näringslivsperspektiv där det gäller att arbeta 
smartare och gemensamt i den lokala ekonomin. Projektet har ett 
stad-land-perspektiv där samarbeten mellan landsbygdsaktörer och 
stadsaktörer premieras. 


Totalpoäng/avslagsnivå: 210/180 


Stödnivå i % inräknat allt 
offentligt stöd: 


100% 


Motivering av stödnivå: Detta är ett förutsättningsskapande projekt. Medfinansiering sker 
med ideell tid.  


BESLUT: BIFALL 


Motivering till beslut: LAG väljer att prioritera denna ansökan som behövs för 
genomförandet av det parallella projektet Paraply Cirkulärt 
företagande. Projekten faller väl in i utvecklingsstrategins 
insatsområde 2 Levande Lokalsamhällen för alla, där det behövs en 
kraftsamling för att samla ytterligare initiativ. Projekten kommer 
gemensamt leda till de övergripande målen Förbättrad förmåga i 
lokala företag att motstå och återhämta sig från interna och externa 
störningar, Ökad innovation och drivkraft i området respektive 
Förbättrad infrastruktur. En ökad cirkulation av lokalt kapital 
baserad på lokala råvaror och tjänster är en grundförutsättning för 
en hållbar samhällsekonomi. 


Kontaktperson från LAG: - 


Villkor från LAG: Inga villkor. 


Finns det pengar till ansökan: Ja 


Se även bilaga för dokumentation av beslut. 
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Fasta punkter:Fasta punkter:Fasta punkter:Fasta punkter:  
 
§328 Övriga beslutspunkter 
 
En av dagens ansökningar är skriven på engelska. Diskussion uppstod om rättigheten att skriva 
en ansökan på annat språk än svenska. Flera i LAG hade problem att ta till sig materialet, men 
ingen i LAG hade lyft frågan på förhand. Ingen kunde spontant svara på frågan om det finns 
några regler för detta.  
 


BESLUTBESLUTBESLUTBESLUT::::  Ett inriktningsbeslut togs att framöver kommer enbart ansökningar på svenska 
accepteras av LAG för bedömning, alternativt att sökanden ansvarar för att det finns en svensk 
översättning. 
 
 
§329 Rapporter från arbetsgrupper inom LAG    


 
ARBETSGRUPP Internationella projekt: Skottlands-samarbetet: Leader Highland har tagit 
positivt beslut, samarbetsavtal ska slutas men  och vi är inom kort startklara. 
Wales-samarbetet, vi inväntar fysiskt träff och besked från alla parter som önskat vara med, 
många leaderområden och länder. Samarbetsavtal ska slutas som reglerar samtliga ingående 
Leaderområden. 
  
KOMMUNIKATIONSGRUPP: Kommunikationsgruppen arbetar vidare efter dagens workshop 
med LAG. De återkommer med uppföljning vid kommande LAG-möte och ska även se över 
behov av kommunikation och kostnader knutet till det. 


    


§330 Övriga rapporter och delgivningar 


Kommande nationella träffar:  
21-22 mars i Stockholm, en lite mindre träff mellan Jordbruksverket och Leaderområden om hur 
genomförandet av Leader/Lokalt Ledd Utveckling går. Vi har 2 anmälda, en från kontor och en 
från LAG, men LAG.s plats är ledig p g a återbud. Hör av er skyndsamt till Catarina, om någon 
kan ta den platsen, bra om LAG har representation. 
 
21-22 maj i Båstad, årlig träff mellan alla svenska Leaderområden, mötet startar med LUS 
medlemsträff och årsmöte 20 maj.  
 
Sara betonar hur värdefullt det är att delta i nationella träffar och träffa andra LAG-ledamöter, de 
brukar ha bra program, speciellt de årliga nationella träffarna, som olika Leaderområden turas om 
att stå värd för tillsammans med Landsbygdsnätverket. 


    


 
§331 Rapport från kontoret  
Bitte kommer att fortsätta arbeta i paraplyprojekten genom en splittad tjänst. 
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Ellen kommer att börja arbeta i Skottlandprojektet. Projektledare inom Walesprojektet, 
direktupphandling planeras.  
 
§332 Personal (endast LAG på denna punkt). 
Inget att anföra.    


 
§333 Kommande möten. 
10 april, LAG-möte, planerat till Härjedalens kommun 
10 april är också årsmöte i föreningen Sjö, Skog & Fjäll 
 
Förslag på att undersöka om vi kan vara i Hede, och samtidigt besöka Natur Kultur Sonfjället. 
Catarina undersöker detta med Olivia, projektledare. 
 
§334 Mötet avslutas. 
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Av LAG givna uppdrag: 


 
Uppdrag: Till: När? Klart? 


Föreslå Jordbruksverket att 
godkännande om 
publicering av 
personuppgifter hämtas in 
både för Jordbruksverket själva 
och Leaderföreningarna I 
samband med ansökan.  


Catarina   


 
3R, hur ska vi genomföra Presidiet LAG juni 2019 Pågår. 


Arbetsgruppen förbereda 
Internationellt samarbete 
(inom ramarna för det LAG-
ägda för-projektet) 


Arbetsgrupp:  
Jon, Linda, Per E och Catarina 
Presidiet är referensgrupp 


Pågår  Pågår. 


Arbetsgrupp 
Strategirevidering 
Ändringar genomförda och 
godkända av SJV avseende 
mål/indikatorer och 
urvalskriterier. En uppdaterad 
version av huvuddokumentet 
ska skickas in, med 
konsekvenser av redan 
genomförda ändringar. 


Arbetsgrupp:  
Sara Swedenmark 
(sammankallande), Anna 
Olofsson Frestadius, Svenne 
Persson och Bengt Karlström 


Pågår. Pågår. 


KLARA UPPDRAG: 


Se till att LAG får en lista på 
ledamöterna.  Catarina Skyndsamt.  Klart 


 
Värdegrundspolicy  Beslut om att 


policy inte behövs.  
 


Klart. 


GDPR: Behövs 
Personuppgiftsombud? Nej. Presidiet LAG sept 2018. Klart. 


 
Arbetsgrupp Urvalskriterier 
Se över och ta fram nytt förslag på 
urvalskriterier. Tydligare visa den röda 
tråden genom strategin. 


 
Arbetsgrupp Urvalskriterier 
Anna Frestadius, Sara Swedenmark, 
Svenne Persson och Catarina Nordin 
Thorpe. 
  
(Simon är inte med i gruppen, men 
behjälplig med framförallt kvoter.) 


Tas upp på 
kommande LAG. 


Klart/Har 
övergått I en ny 
grupp med 
utvidgat 
uppdrag. 


Målet 30% privat medfinansiering i 
projekten i snitt. Detta finns inte 
med i urvalskriterierna. 


Presidiet/Urvalskriteriegruppen Se “Arbetsgrupp 
Urvalskriterier”. 


Undersöka om 
detta kan knytas 
till stödnivå vid 
LAG:s beslut. 


 
Se över om man kan placera 
pengarna annorlunda på banken 
för bättre avkastning. 
 


Presidiet  Klar. 
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Framföra de idéer och åsikter som 
finns om samarbeten med andra 
Leaderområden utifrån strategin på 
mail eller Facebook. 


LAG Mellan LAG-
mötena. 


Klar 


LAG:s idéer om utåtriktad 
kommunikation mailas till Catarina, 
för vidare diskussion i presidiet. 


Presidiet Kommande LAG Klar 


”Rutin” för förskottsbetalning från 
LAG-pott. Kontor Till LAG 180125 Klar 


Paraplyprojekt. Ta fram ett eller flera 
förslag.  Presidiet Till LAG 171215 Klar. 


Gå igenom tidigare beslutade 
projekt och se om det nya förslaget på 
urvalskriterier markant påverkar hur 
dessa projekt hade bedömts.  


Sara, Pelle, Cristine Under hösten 2017. Klar. 


Utbildning om jäv 
Presidiet LAG 171215 eller på 


något av vårens två 
första LAG-möten. 


Klar. 


Fakturera kommunerna för 2018 
Carina Senast slutet på 


November. 
Klar. 


Mötesdatum våren 2018 
Presidiet Förslag skickas ut, 


helst innan 
sommaren. 


Klar. 


Rekrytering av ca 50% tjänst inom 
projekt Drift Presidiet, Bitte, Svenne Påbörjas så snart 


som möjligt. 
Klar 


LAG-mötet i december viks Sociala 
fonden, kommunicering om detta via 
hemsida m m. 


Kontoret Webb så snart som 
möjigt. Hösten, 
LAG-mötet i 
december 


Klar. 


 
Upprätta budget för projekt Drift 
2018-2019, för godkännande till LAG 
och sedan för godkännande hos 
Jordbruksverket senast 171231. 
 


Detta är delegerat från LAG till 
presidiet med förstärkning av 
Svenne. 


Ram är fastslagen 
av LAG. Svenne 
och presidiet 
presentation 15 
december. 
Godkännande hos 
Jordbruksverket 
senast 171231. 
 


Klar. 


 
Undersöka möjligheterna att starta 
ett samarbetsprojekt som syftar till 
att ”skapa en verktygslåda för 
horisontella projektaktiviteter”. 
Bakgrunden till detta är att LAG vill 
inspirera och underlätta för sökande att 
skriva in tydliga projektaktiviteter som 
syftar till att göra skillnad på de 
horisontella målen i Leaderområdet. 
     


Detta är delegerat från LAG till 
presidiet. 


-  Nej, detta är lagt 
på is. 
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Upprätta grov årsplanering Punkt 
som inte hanns med under 
ordinarie LAG. 


Detta är delegerat från LAG till 
presidiet. 


Tas upp på 
kommande LAG i 
februari. 


Klar 


Upprätta förslag på 
delegationsordning 
 


Detta är delegerat från LAG till 
presidiet. 


Tas upp på 
kommande LAG i 
februari. 


Klar 


Beslutades om vissa 
omfördelningar inom 
driftsbudgeten efter nyår då en 
budgetpost visar minus. 


Detta är delegerat från LAG till 
presidiet. 


Tas upp på 
kommande LAG i 
februari, 
återrapporteras på 
LAG i februari. 


Klar (åtgärd 
behövs ej) 


Ersättning för LAG:s ledamöter  - 
Det har konstaterats att detta 
behöver förtydligas.  
Arvoden och ersättningar för LAG:s 
ledamöter fastställs av årsmötet. 
Uppdrag utöver LAG-möten som t ex 
deltagande i arbetsgrupper, träffar med 
intressenter, jämställs 
ersättningsmässigt med 
styrelsesammanträden och sker efter 
godkännande av ordförande. 
 


Detta är delegerat från LAG till 
presidiet. 


Tas upp på 
kommande LAG i 
februari. 


Klar 


Tillsätta undergrupp till LAG, 
uppföljning: 


 


LAG  Klar 


Budget och verksamhetsplan för 
nästkommande år (avsåg 2018-
2019). 


LAG  Klar 
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