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1. Ordförande har ordet  

När jag summerar verksamhetsåret 2019 så kan jag konstatera att det verkligen har varit full 
aktivitet i leaderarbetet. LAG har valt att satsa på många olika projekt vilket skapar en härlig 
mångfald av utvecklingsinsatser – vid årsskiftet hade vi prioriterat ett sextiotal projekt för 
finansiering sen programperioden startade. Projekten som beviljats handlar om lokalt ledda 
satsningar på landsbygden inriktat på besöksnäring, inkludering, fiske, lokalproducerat och 
entreprenörskap. 
 
Något vi är nöjda över är att vi under året har drivit fyra tematiska ramprojekt vi kallar för Sprint, 
något av ett snabbspår för mindre projekt. Sprint har varit populärt och ett trettiotal delaktiviteter 
har finansierats därigenom – för vissa sökande har det varit första gången de kommit i kontakt med 
leader. 
 
En annan sak värd att lyfta är att vi under året tillsammans med olika samarbetspartners har 
genomfört flera större events för att bidra med kunskap och nätverk till våra projekt och 
intressenter. Eventen som haft teman som hållbart yrkesfiske, konsten att nå ut via sociala medier, 
besöksnäring och naturturism och har varit välbesökta och uppskattade. 
 
Vi har påbörjat en halvtidsutvärdering av leaderverksamheten med stöd av en extern konsult. Den 
processen startades under våren i samverkan med vårt grannområde Leader Utveckling 
Hälsingebygden, utförare valdes i på sensommaren och konsultens arbete har fortgått under 
hösten. Slutrapporten förväntas bli klar under våren 2020. 
 
Att vi fått besked om att vi valts ut som värdområde för den nationella leaderträffen hösten 2020 
känns roligt, där har planeringen tillsammans med arrangören Landsbygdsnätverket redan startat. 
 
Slutligen kan jag konstatera att leaderverksamheten är ett teamarbete där alla förtroendevalda i 
LAG, de anställda på leaderkontoret och de som driver utvecklingsprojekten alla har viktiga roller 
att spela. Att vårt arbete fungerat väl under året, hög arbetsbelastning till trots, känns riktigt bra för 
mig som ordförande. 
 

Tomas Isaksson,  
ordförande för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling under år 2019 
 
 

2. Om föreningen 

Den ideella föreningen med namnet Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling bildades, 
stadgar antogs och styrelse valdes den 27 maj 2015 på Rockskolan i Norrsundet. Ändamålet med 
föreningen är att vara en katalysator för lokalt ledd utveckling i allmänhet och att bedriva 
leaderverksamhet i synnerhet. Innehåll och geografiska avgränsningar för föreningens 
leaderverksamhet regleras av den utvecklingsstrategi som godkänts av Jordbruksverket och i 
övrigt av det regelverk som följer med det nationella programmet för Lokalt ledd utveckling 2014–
2020. Medlemskap i föreningen löses på organisationsnivå. Medlemsavgiften är en 
engångskostnad vid inträde. Vid slutet av år 2019 hade föreningen 42 medlemmar. 
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3. Organisation 

Föreningens styrelse ska enligt stadgarna bestå av ledamöter från områdets ideella, privata och 
offentliga sektorer. Styrelsen utgör också LAG (local action group, ett EU-gemensamt begrepp) för 
leaderverksamheten. De förtroendevalda har arvoderats i enlighet med de nivåer och tillämpningar 
som beslutades om på föregående årsmöte. Följande ledamöter och funktionärer ingick i 
föreningens styrelse från och med årsmötet den 25 april 2019 och framåt: 
 
Styrelseledamöter  
Lina Andersson   ideell sektor (vice ordförande) 
Bernt Jonsson   ideell sektor 
Mats Wiklund    ideell sektor 
Joakim Helmbrant   ideell sektor  
Thomas Forsberg  ideell sektor 
Per-Olof Uhrus  privat sektor   
Dennis Bergman  privat sektor   
Svante Wallberg  privat sektor    
Annie Boström  privat sektor   
Lotta Nycander   privat sektor    
Erika Engvall Stefansson offentlig sektor  
Tomas Isaksson   offentlig sektor (ordförande) 
Carita Carter   offentlig sektor  
Marie Lind    offentlig sektor  
Marie Frestadius   offentlig sektor  
 
samt  
Silke Nordfjäll, ideell sektor som lämnade LAG på egen begäran den 16 maj 2019. 
 
 
Revisorer 
Christer Ekendahl  (förtroendevald verksamhetsrevisor) 
Jocce Magnusson  (förtroendevald verksamhetsrevisor – ersättare) 
 
Stefan Alderborg (godkänd revisor, köpt tjänst från Företagsrevision ATZ AB) 
Stefan Noreng  (godkänd revisor, ersättare, köpt tjänst från Företagsrevision ATZ AB) 
 

Valberedning: 
Mats Mattsson  privat sektor  
Marika Hansson  privat sektor  
Lena Hammarlund  ideell sektor  
Lars Engstrand   ideell sektor  
Eva Hofstrand   offentlig sektor  
Karl Gullberg   offentlig sektor 
 
 
Anställda i föreningen  
Föreningen har under 2019 haft tre anställda fördelat på totalt 2,6 heltidstjänster i drift (1,9) och 
LAG-ägda projekt (0,5). Dessa tjänster har bemannats av Theres Sundberg (verksamhetsledare), 
Zinitha Silén (administratör) samt Helene Göthe Lorenz (kommunikatör och projektledare). 
 
Föreningen är registrerad som arbetsgivare hos Skattemyndigheten och är medlem i 
arbetsgivarorganisationen IDEA där kollektivavtal har tecknats. Därutöver har alla anställda 
erbjudits friskvårdsbidrag på maximalt 1200kr för året enligt Skatteverkets regler. 
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4. Ekonomi  

Den totala budgeten för Leaderområdets offentliga finansiering för programperioden är 46 mkr. 
Budgeten finansieras till 67% av projektstöd (EU/stat) och till 33% övrigt offentligt stöd från Region 
Gävleborg och kommunerna som ingår i leaderområdet. Av budgetens faktiskt utbetalda kostnader 
får maximalt 25% nyttjas till drift av Leaderområdet, övriga 75% (34,5 mkr) ska fördelas till projekt. 
Budgeten är fördelad på fyra olika EU-fonder: landsbygdsfonden, socialfonden, regionalfonden och 
havs-och fiskerifonden. Det är enbart landsbygdsfonden som finansierar driften av verksamheten. 
 
Föreningens inbetalningar under året kommer från projektfinansiering från Jordbruksverket, Region 
Gävleborg och kommunerna. Intäkter finns också från arbetsinsatser som föreningen utfört på 
uppdrag av Landsbygdsnätverket. En mindre summa utgörs av medlemsavgifter. Föreningens 
utbetalningar kan kopplas till drift av leaderverksamheten, till de LAG-ägda projekten och till 
utbetalningar för externt ägda leaderprojekt som del- eller slutredovisats.  
 
Föreningens ekonomi har särredovisats på olika resultatenheter i bokföringen för att kunna 
underlätta uppföljning och redovisningar. Likviditeten under året har varit god, detta tack vare 
föreningens egna kapital, förskotterade inbetalningar av medfinansiering från kommunerna samt 
utbetalningar för delredovisningar av våra upparbetade kostnader från Region Gävleborg och 
Jordbruksverket.  
 
Det är verksamhetsledaren som haft ansvar för ekonomistyrning och uppföljning. Den löpande 
ekonomiadministrationen har hanterats av administratören. Alla fakturor har attesterats av 
verksamhetsledaren samt av särskilt utsedd ledamot ur arbetsutskottet. Ekonomin per 
resultatenhet och saldo på bank har redovisats till styrelsen/LAG inför varje beslutsmöte. 
 
Under året är det verksamhetsledaren, administratören och arbetsutskottets ledamöter som haft 
tillgång till föreningens internetbank. Som förebyggande säkerhetsåtgärd (vilket är ett krav från 
Jordbruksverket) finns en spärr i föreningens internetbank som kräver att alla transaktioner ska 
godkännas digitalt av två olika personer. Föreningen har en företagsförsäkring via Länsförsäkringar 
som inkluderar exempelvis förlust av egendom, skada på annans egendom samt skydd vid 
förmögenhetsbrott. 
 
Under år 2019 har styrelsen/LAG intecknat ytterligare 3,8 mkr till olika nya eller utökade 
leaderprojekt. Vid årsskiftet 2019/2020 var totalt ca 82% av programperiodens projektbudget 
intecknad och det återstod ca 6,2 mkr att fördela till projekt.  
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5. Beviljade projekt 

Alla projekt som beviljats finansiering under året förväntas bidra till att uppfylla målen i 
utvecklingsstrategin. De har också en koppling till något av vår sex insatsområden: 
 

1 Kompetens och generationsväxling 4 Lokalproducerat 

2 Integration och social inkludering 5 Miljösmart samhällsutveckling 

3 Besöksnäring 6 Konkurrenskraftig fiskenäring 

Totalt har 13 nya projekt prioriterats av LAG under året vilket innebär att vid årsskiftet 2019/20 
hade totalt 60 projekt prioriterats (inklusive driftsprojektet) sen programperiodens start. De projekt 
som LAG har beviljat och som också fått sitt startbeslut från Jordbruksverket finns mer ingående 
beskrivna på vår hemsida under fliken beviljade projekt. 
 
Merparten av de projekt som har beviljats stöd under programperioden är fortfarande pågående. 
Totalt har 14 projekt slutredovisats och 2 har avskrivits. De pengar som intecknats i projekt som 
endera inte blivit av eller som avslutats under budget återförs till vår budget. 

När LAG beslutat om att prioritera projekt för finansiering så har de utgått ifrån en fastställd 
poängmall där projektet måste komma över ett visst antal poäng för att godkännas. De finns en 
mall per insatsområde och EU-fond. Poängmallarna har funnits på föreningens hemsida vilket gjort 
det tydligt för sökande vad som bedöms.  
 

Projektnamn Kommun Insatsområde EU-fond Leaderpengar 
(Projektstöd, LAG-

pott+ ev. extra ÖOF) 

Minigolf på Lingbo camping 
 

Ockelbo 3 Landsbygdsfonden 135 100 kr 

Chark och gårdsbutik Ockelbo 4 Landsbygdsfonden 106 198 kr 

Utanför boxen grön Sandviken 4 Landsbygdsfonden 242 880 kr 

Vi Landsbyggare Gästrikebygden 
 

Hela 
leaderområdet 

1 Landsbygdsfonden 1 487 211 kr 

Samverkan för hållbart fiske 
 

Hela det utökade 
leaderområdet 

6 Havs- och 
fiskerifonden 

354 373 kr 
 

På rätt sida vattendelaren 
 

Gävle 1 Socialfonden 179 482 kr 

Ekologisk äppelodling i Ockelbo 
 

Ockelbo 4 Landsbygdsfonden 173 356 kr 
 

Grön framtid-ungas jobb finns i 
skogen 

Hela 
leaderområdet 

1 Socialfonden 1 668 539 kr 
 

Investering Rök Gävle 1 Landsbygdsfonden 83 240 kr 

Förstudie: Bygemensamma 
växthus i Hamrånge, är det 
möjligt?  

Gävle 4 Landsbygdsfonden 98 449 kr 
 

Storsjön vinteris Årsunda 
 

Sandviken 3 Landsbygdsfond 500 000 kr 

Fiskefria områden i Bottenhavet 
 

Kusten längst 
hela det utökade 
leaderområdet 

6 Havs- och 
fiskerifonden 

151 199 kr 
 

Utveckling av besöksmål 
Oklagård 

Ockelbo 3 Landsbygdsfonden 100 000 kr 

Totalt beviljat under år 2019:    3 792 816 kr 
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6. Styrelsens/LAGs arbete 

Under året har fem protokollförda beslutsmöten genomförts, samtliga har varit beslutsmässiga och 
platsen för mötena har växlat mellan Gästrikekommunerna. LAG har arbetat på samma sätt som 
föregående år med beredningsmöte innan beslutsmötet när det funnits behov för det. Till 
beredningsmötet har projektsökande inbjudits för att berätta om och diskutera sin projektidé med 
delar av LAG. Beredningsgrupp har utgjorts av minst 3 ledamöter från LAG per gång, 
bemanningen har växlat mellan olika ledamöter. För projektansökningar inom havs- och 
fiskerifonden har vi haft en särskild beredningsgrupp med fiskekunniga ledamöter från vår 
styrelse/LAG med förstärkning från leaderområdena Utveckling Hälsingebygden och Nedre 
Dalälven 3, Sportfiskarna och Länsstyrelsen.  
 
Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs liksom föregående år ett arbetsutskott (AU) inom 
styrelsen bestående av ordförande Tomas Isaksson, vice ordförande Lina Andersson och 
ekonomiansvarig Bernt Jonsson. Verksamhetsledaren Theres Sundberg har varit adjungerad i AU. 
AU har genomfört ett flertal arbetsmöten under året för att förbereda inplanerade LAG-möten samt 
hantera övriga uppgifter som delegerats till dem från LAG.  
 
 

7. Leaderkontorets arbete 

Det är de anställda på leaderkontoret som har utför det mesta av föreningens operativa 
arbetsuppgifter under året som exempelvis att informera externt om möjligheter och resultat av 
verksamheten, ha kontakt med idébärare, handlägga inkomna ansökningar, förbereda och 
efterarbeta styrelsen/LAGS/AUs olika möten, stötta projektägare i genomförandet, hålla kontakt 
med andra Leaderområden i landet och olika intressenter i det egna Leaderområdet, delta i 
relevanta nätverksaktiviteter och utbildningar, rapportera till finansiärer, sköta föreningens löpande 
administration samt löpande planering och uppföljning av verksamheten. 
 
Under året har fem LAG-ägda projekt pågått vilket medfört att vi har haft personalförstärkning 
kopplat till dessa – vilket varit en förutsättning för att kunna driva dem. Två av våra tre medarbetare 
har under 2019 arbetat del av sin tid i de LAG-ägda projekten och då med fokus på projektledning 
och administration. 
 
Alla inkomna projektansökningar, ansökan om ändring och yttrande om slutrapporter har handlagts 
av leaderkontorets personal utifrån programregelverkets rutiner i Jordbruksverkets IT-system. 
Under året har vi deltagit i de Skypeutbildningar som erbjudits via Jordbruksverket som stöd för 
detta. Rutinerna och kraven på dokumentation av handläggningen är omfattande och kräver en 
stor del av Leaderkontorets administrativa arbetstid. 

Hemsidan www.leadergastrikebygdenllu.se är föreningens viktigaste verktyg för att informera om 
verksamheten externt. Här finns bland annat information om föreningen, strategin, tips till de som 
vill söka och driva leaderprojekt, presentation av beviljade projekt och nyheter. Vi har en 
Facebooksida där vi publicerar inlägg löpande. Alla kommunala webbsidor i Gästrikland samt 
Region Gävleborg har länkar till vår hemsida.  
 
Vi har under året fortsatt att erbjuda projektstartsträffar för våra projekt. Dock har behovet av att 
hålla dessa i storgrupp minskat och vi har istället haft träffarna med ett eller ett fåtal projekt åt 
gången. Att ha små grupper har varit ett bra sätt att arbeta på då det givit möjligheten att gå in på 
djupet i varje projekt, nackdelen är att den nätverksbyggande effekten mellan projekt uteblir. 

 
Ett av de övergripande målen för vår leaderstrategi att bidra till kapacitetsbyggande för 
landsbygdsutveckling. Som ett led i det arbetet har vi under året erbjudit våra projekt och andra 

http://www.leadergastrikebygdenllu.se/
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intresserade att delta i träffar för nätverkande och kompetensutveckling. De fyra event vi erbjudit 
har varit en heldagskonferens på Trollharen på temat hållbart yrkesfiske arrangerat tillsammans 
med Landsbygdsnätverket, en egenarrangerad kväll med fokus på att nå ut med sitt projekt via 
sociala medier, ett heldagsevent som vi samarrangerade med Gävle kommun riktat till 
besöksnäring och ett heldagsevent där vi samverkade med Länsstyrelsen Gävleborg på temat 
naturturism. Samtliga fyra event har varit uppskattade och välbesökta. 
 
Leaderkontorets personal har under året deltagit i ett antal olika nätverksaktiviteter främst kopplat 
till leader regionalt och nationellt, men också till regionala partnerskap och arrangemang som 
exempelvis partnerskapet för Landsbygdsprogrammet i Gävleborgs län, regionala 
serviceprogrammet samt RUS-dagar. Vår verksamhetsledare har varit Leaders representant i den 
nationella fondsamordningsgruppen som administreras av Landsbygdsnätverket. Kostnaderna för 
resor, logi och arbetstid för nationella uppdrag faktureras Landsbygdsnätverket och belastar därför 
inte av vår egen driftsbudget. 
 
I juni hade vi, som ett av tre leaderområden, äran att få ta emot ett studiebesök från ett femtiotal 
gäster från polska leaderområden och myndigheter som var intresserade av hur vi arbetar i vårt 
leaderområde. Träffen hölls i Högbo och gästerna fick träffa både anställda på leaderkontoret och 
representanter från LAG. 
 
En glad nyhet vi fick under 2019 är att vårt leaderområde valts ut som värd för den nationella 
leaderträffen 2020. Vi fick frågan redan inför 2019 års träff men kunde då inte hitta en 
konferensanläggning på landsbygden som hade ledig kapacitet att ta emot det stora eventet som 
beräknas hålla på i 3 dagar med upp till 200 deltagare. Förberedelsearbetet för träffen har inletts 
under hösten tillsammans med en nationell arbetsgrupp ledd av Landsbygdsnätverket. 
 

8. Vad händer 2020? 
 

År 2020 är formellt det sista året i programperioden vilket innebär att det är det sista året som LAG 
kan fatta beslut om att prioritera finansiering till nya projekt. Ambitionen är att hinna genomföra fyra 
beslutsmöten innan deadline för beslut nås i slutet av september. Om vi eller andra leaderområden 
har pengar kvar i sin budget vid deadline så kommer de att dras in till en nationell avropspott hos 
Jordbruksverket. Det innebär att det är prioriterat att under det första halvåret 2020 få in de sista 
projekten som kan leverera de saknade pusselbitarna för att uppfylla leaderstrategins mål. 
 
Det kommer att vara ett fortsatt intensivt verksamhetsår med projekt i alla faser från ansökan till 
slutredovisning. Vi kommer också att driva flera LAG-ägda projekt så som redan pågående TNC 
säl & skarv och Sprintprojekt med delaktiviteter på olika teman. Ett beviljat projekt som vi kommer 
att starta upp under 2020 är projektet Landsbyggare som handlar om att synliggöra landsbygdens 
företagsamhet - inspirerat av våra kollegor i Leader Höga kusten som utvecklat konceptet. 
 
Vi kommer få resultatet från den halvtidsutvärdering som startades upp under 2019 och ser fram 
emot att kunna reflektera och lära från den. 
 
Om allt går som planerat kommer vi att vara värdar för den nationella leaderträffen där drygt 200 
deltagare från Sverige och EU under tre dagar på Högbo bruk diskuterar leader och 
landsbygdsfrågor i allmänhet men programperiodens avslut och omstart i synnerhet. 

 

 



Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling (org.nr 802496–8391) s. 9 
 

 

Verksamhetsberättelsen intygas av de förtroendevalda styrelseledamöterna 
 
Signaturerna görs digitalt med Bank Id och återfinns på försättsbladet till detta dokument. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lina Andersson,   
ideell sektor 
(vice ordförande) 

 
 
 
 
Bernt Jonsson,   
ideell sektor 

 
 
 
 
Mats Wiklund,  
 ideell sektor 

 
 
 
 
 
Joakim Helmbrant,  
ideell sektor  

 
 
 
 
 
Thomas Forsberg,  
ideell sektor 

 
 
 
 
 
Per-Olof Uhrus,  
privat sektor   

 
 
 
 
 
Dennis Bergman,  
privat sektor   

 
 
 
 
 
Svante Wallberg,  
privat sektor    

 
 
 
 
 
Annie Boström,  
privat sektor   

 
 
 
 
 
Lotta Nycander, 
privat sektor    

 
 
 
 
 
Marie Frestadius, 
 offentlig sektor  

 
 
 
 
 
Tomas Isaksson, 
offentlig sektor 
(ordförande) 

 
 
 
 
 
Carita Carter,  
offentlig sektor 

 
 
 
 
 
Marie Lind, 
offentlig sektor  

 
 
 
 
 
Erika Engvall 
Stefansson, 
 offentlig sektor  

 
 
 
 
 
För kännedom: 
Silke Nordfjäll, ideell sektor, valdes in vid årsmötet den 25 april 2019, men valde själv att lämna 
uppdraget kort därefter redan innan första styrelsemötet. Eftersom hon inte ingått i styrelsen/LAG 
under året har hon inte ombetts att skriva under verksamhetsberättelsen. 
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1. Ordförande har ordet  


När jag summerar verksamhetsåret 2019 så kan jag konstatera att det verkligen har varit full 
aktivitet i leaderarbetet. LAG har valt att satsa på många olika projekt vilket skapar en härlig 
mångfald av utvecklingsinsatser – vid årsskiftet hade vi prioriterat ett sextiotal projekt för 
finansiering sen programperioden startade. Projekten som beviljats handlar om lokalt ledda 
satsningar på landsbygden inriktat på besöksnäring, inkludering, fiske, lokalproducerat och 
entreprenörskap. 
 
Något vi är nöjda över är att vi under året har drivit fyra tematiska ramprojekt vi kallar för Sprint, 
något av ett snabbspår för mindre projekt. Sprint har varit populärt och ett trettiotal delaktiviteter 
har finansierats därigenom – för vissa sökande har det varit första gången de kommit i kontakt med 
leader. 
 
En annan sak värd att lyfta är att vi under året tillsammans med olika samarbetspartners har 
genomfört flera större events för att bidra med kunskap och nätverk till våra projekt och 
intressenter. Eventen som haft teman som hållbart yrkesfiske, konsten att nå ut via sociala medier, 
besöksnäring och naturturism och har varit välbesökta och uppskattade. 
 
Vi har påbörjat en halvtidsutvärdering av leaderverksamheten med stöd av en extern konsult. Den 
processen startades under våren i samverkan med vårt grannområde Leader Utveckling 
Hälsingebygden, utförare valdes i på sensommaren och konsultens arbete har fortgått under 
hösten. Slutrapporten förväntas bli klar under våren 2020. 
 
Att vi fått besked om att vi valts ut som värdområde för den nationella leaderträffen hösten 2020 
känns roligt, där har planeringen tillsammans med arrangören Landsbygdsnätverket redan startat. 
 
Slutligen kan jag konstatera att leaderverksamheten är ett teamarbete där alla förtroendevalda i 
LAG, de anställda på leaderkontoret och de som driver utvecklingsprojekten alla har viktiga roller 
att spela. Att vårt arbete fungerat väl under året, hög arbetsbelastning till trots, känns riktigt bra för 
mig som ordförande. 
 


Tomas Isaksson,  
ordförande för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling under år 2019 
 
 


2. Om föreningen 


Den ideella föreningen med namnet Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling bildades, 
stadgar antogs och styrelse valdes den 27 maj 2015 på Rockskolan i Norrsundet. Ändamålet med 
föreningen är att vara en katalysator för lokalt ledd utveckling i allmänhet och att bedriva 
leaderverksamhet i synnerhet. Innehåll och geografiska avgränsningar för föreningens 
leaderverksamhet regleras av den utvecklingsstrategi som godkänts av Jordbruksverket och i 
övrigt av det regelverk som följer med det nationella programmet för Lokalt ledd utveckling 2014–
2020. Medlemskap i föreningen löses på organisationsnivå. Medlemsavgiften är en 
engångskostnad vid inträde. Vid slutet av år 2019 hade föreningen 42 medlemmar. 
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3. Organisation 


Föreningens styrelse ska enligt stadgarna bestå av ledamöter från områdets ideella, privata och 
offentliga sektorer. Styrelsen utgör också LAG (local action group, ett EU-gemensamt begrepp) för 
leaderverksamheten. De förtroendevalda har arvoderats i enlighet med de nivåer och tillämpningar 
som beslutades om på föregående årsmöte. Följande ledamöter och funktionärer ingick i 
föreningens styrelse från och med årsmötet den 25 april 2019 och framåt: 
 
Styrelseledamöter  
Lina Andersson   ideell sektor (vice ordförande) 
Bernt Jonsson   ideell sektor 
Mats Wiklund    ideell sektor 
Joakim Helmbrant   ideell sektor  
Thomas Forsberg  ideell sektor 
Per-Olof Uhrus  privat sektor   
Dennis Bergman  privat sektor   
Svante Wallberg  privat sektor    
Annie Boström  privat sektor   
Lotta Nycander   privat sektor    
Erika Engvall Stefansson offentlig sektor  
Tomas Isaksson   offentlig sektor (ordförande) 
Carita Carter   offentlig sektor  
Marie Lind    offentlig sektor  
Marie Frestadius   offentlig sektor  
 
samt  
Silke Nordfjäll, ideell sektor som lämnade LAG på egen begäran den 16 maj 2019. 
 
 
Revisorer 
Christer Ekendahl  (förtroendevald verksamhetsrevisor) 
Jocce Magnusson  (förtroendevald verksamhetsrevisor – ersättare) 
 
Stefan Alderborg (godkänd revisor, köpt tjänst från Företagsrevision ATZ AB) 
Stefan Noreng  (godkänd revisor, ersättare, köpt tjänst från Företagsrevision ATZ AB) 
 


Valberedning: 
Mats Mattsson  privat sektor  
Marika Hansson  privat sektor  
Lena Hammarlund  ideell sektor  
Lars Engstrand   ideell sektor  
Eva Hofstrand   offentlig sektor  
Karl Gullberg   offentlig sektor 
 
 
Anställda i föreningen  
Föreningen har under 2019 haft tre anställda fördelat på totalt 2,6 heltidstjänster i drift (1,9) och 
LAG-ägda projekt (0,5). Dessa tjänster har bemannats av Theres Sundberg (verksamhetsledare), 
Zinitha Silén (administratör) samt Helene Göthe Lorenz (kommunikatör och projektledare). 
 
Föreningen är registrerad som arbetsgivare hos Skattemyndigheten och är medlem i 
arbetsgivarorganisationen IDEA där kollektivavtal har tecknats. Därutöver har alla anställda 
erbjudits friskvårdsbidrag på maximalt 1200kr för året enligt Skatteverkets regler. 
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4. Ekonomi  


Den totala budgeten för Leaderområdets offentliga finansiering för programperioden är 46 mkr. 
Budgeten finansieras till 67% av projektstöd (EU/stat) och till 33% övrigt offentligt stöd från Region 
Gävleborg och kommunerna som ingår i leaderområdet. Av budgetens faktiskt utbetalda kostnader 
får maximalt 25% nyttjas till drift av Leaderområdet, övriga 75% (34,5 mkr) ska fördelas till projekt. 
Budgeten är fördelad på fyra olika EU-fonder: landsbygdsfonden, socialfonden, regionalfonden och 
havs-och fiskerifonden. Det är enbart landsbygdsfonden som finansierar driften av verksamheten. 
 
Föreningens inbetalningar under året kommer från projektfinansiering från Jordbruksverket, Region 
Gävleborg och kommunerna. Intäkter finns också från arbetsinsatser som föreningen utfört på 
uppdrag av Landsbygdsnätverket. En mindre summa utgörs av medlemsavgifter. Föreningens 
utbetalningar kan kopplas till drift av leaderverksamheten, till de LAG-ägda projekten och till 
utbetalningar för externt ägda leaderprojekt som del- eller slutredovisats.  
 
Föreningens ekonomi har särredovisats på olika resultatenheter i bokföringen för att kunna 
underlätta uppföljning och redovisningar. Likviditeten under året har varit god, detta tack vare 
föreningens egna kapital, förskotterade inbetalningar av medfinansiering från kommunerna samt 
utbetalningar för delredovisningar av våra upparbetade kostnader från Region Gävleborg och 
Jordbruksverket.  
 
Det är verksamhetsledaren som haft ansvar för ekonomistyrning och uppföljning. Den löpande 
ekonomiadministrationen har hanterats av administratören. Alla fakturor har attesterats av 
verksamhetsledaren samt av särskilt utsedd ledamot ur arbetsutskottet. Ekonomin per 
resultatenhet och saldo på bank har redovisats till styrelsen/LAG inför varje beslutsmöte. 
 
Under året är det verksamhetsledaren, administratören och arbetsutskottets ledamöter som haft 
tillgång till föreningens internetbank. Som förebyggande säkerhetsåtgärd (vilket är ett krav från 
Jordbruksverket) finns en spärr i föreningens internetbank som kräver att alla transaktioner ska 
godkännas digitalt av två olika personer. Föreningen har en företagsförsäkring via Länsförsäkringar 
som inkluderar exempelvis förlust av egendom, skada på annans egendom samt skydd vid 
förmögenhetsbrott. 
 
Under år 2019 har styrelsen/LAG intecknat ytterligare 3,8 mkr till olika nya eller utökade 
leaderprojekt. Vid årsskiftet 2019/2020 var totalt ca 82% av programperiodens projektbudget 
intecknad och det återstod ca 6,2 mkr att fördela till projekt.  
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5. Beviljade projekt 


Alla projekt som beviljats finansiering under året förväntas bidra till att uppfylla målen i 
utvecklingsstrategin. De har också en koppling till något av vår sex insatsområden: 
 


1 Kompetens och generationsväxling 4 Lokalproducerat 


2 Integration och social inkludering 5 Miljösmart samhällsutveckling 


3 Besöksnäring 6 Konkurrenskraftig fiskenäring 


Totalt har 13 nya projekt prioriterats av LAG under året vilket innebär att vid årsskiftet 2019/20 
hade totalt 60 projekt prioriterats (inklusive driftsprojektet) sen programperiodens start. De projekt 
som LAG har beviljat och som också fått sitt startbeslut från Jordbruksverket finns mer ingående 
beskrivna på vår hemsida under fliken beviljade projekt. 
 
Merparten av de projekt som har beviljats stöd under programperioden är fortfarande pågående. 
Totalt har 14 projekt slutredovisats och 2 har avskrivits. De pengar som intecknats i projekt som 
endera inte blivit av eller som avslutats under budget återförs till vår budget. 


När LAG beslutat om att prioritera projekt för finansiering så har de utgått ifrån en fastställd 
poängmall där projektet måste komma över ett visst antal poäng för att godkännas. De finns en 
mall per insatsområde och EU-fond. Poängmallarna har funnits på föreningens hemsida vilket gjort 
det tydligt för sökande vad som bedöms.  
 


Projektnamn Kommun Insatsområde EU-fond Leaderpengar 
(Projektstöd, LAG-


pott+ ev. extra ÖOF) 


Minigolf på Lingbo camping 
 


Ockelbo 3 Landsbygdsfonden 135 100 kr 


Chark och gårdsbutik Ockelbo 4 Landsbygdsfonden 106 198 kr 


Utanför boxen grön Sandviken 4 Landsbygdsfonden 242 880 kr 


Vi Landsbyggare Gästrikebygden 
 


Hela 
leaderområdet 


1 Landsbygdsfonden 1 487 211 kr 


Samverkan för hållbart fiske 
 


Hela det utökade 
leaderområdet 


6 Havs- och 
fiskerifonden 


354 373 kr 
 


På rätt sida vattendelaren 
 


Gävle 1 Socialfonden 179 482 kr 


Ekologisk äppelodling i Ockelbo 
 


Ockelbo 4 Landsbygdsfonden 173 356 kr 
 


Grön framtid-ungas jobb finns i 
skogen 


Hela 
leaderområdet 


1 Socialfonden 1 668 539 kr 
 


Investering Rök Gävle 1 Landsbygdsfonden 83 240 kr 


Förstudie: Bygemensamma 
växthus i Hamrånge, är det 
möjligt?  


Gävle 4 Landsbygdsfonden 98 449 kr 
 


Storsjön vinteris Årsunda 
 


Sandviken 3 Landsbygdsfond 500 000 kr 


Fiskefria områden i Bottenhavet 
 


Kusten längst 
hela det utökade 
leaderområdet 


6 Havs- och 
fiskerifonden 


151 199 kr 
 


Utveckling av besöksmål 
Oklagård 


Ockelbo 3 Landsbygdsfonden 100 000 kr 


Totalt beviljat under år 2019:    3 792 816 kr 
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6. Styrelsens/LAGs arbete 


Under året har fem protokollförda beslutsmöten genomförts, samtliga har varit beslutsmässiga och 
platsen för mötena har växlat mellan Gästrikekommunerna. LAG har arbetat på samma sätt som 
föregående år med beredningsmöte innan beslutsmötet när det funnits behov för det. Till 
beredningsmötet har projektsökande inbjudits för att berätta om och diskutera sin projektidé med 
delar av LAG. Beredningsgrupp har utgjorts av minst 3 ledamöter från LAG per gång, 
bemanningen har växlat mellan olika ledamöter. För projektansökningar inom havs- och 
fiskerifonden har vi haft en särskild beredningsgrupp med fiskekunniga ledamöter från vår 
styrelse/LAG med förstärkning från leaderområdena Utveckling Hälsingebygden och Nedre 
Dalälven 3, Sportfiskarna och Länsstyrelsen.  
 
Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs liksom föregående år ett arbetsutskott (AU) inom 
styrelsen bestående av ordförande Tomas Isaksson, vice ordförande Lina Andersson och 
ekonomiansvarig Bernt Jonsson. Verksamhetsledaren Theres Sundberg har varit adjungerad i AU. 
AU har genomfört ett flertal arbetsmöten under året för att förbereda inplanerade LAG-möten samt 
hantera övriga uppgifter som delegerats till dem från LAG.  
 
 


7. Leaderkontorets arbete 


Det är de anställda på leaderkontoret som har utför det mesta av föreningens operativa 
arbetsuppgifter under året som exempelvis att informera externt om möjligheter och resultat av 
verksamheten, ha kontakt med idébärare, handlägga inkomna ansökningar, förbereda och 
efterarbeta styrelsen/LAGS/AUs olika möten, stötta projektägare i genomförandet, hålla kontakt 
med andra Leaderområden i landet och olika intressenter i det egna Leaderområdet, delta i 
relevanta nätverksaktiviteter och utbildningar, rapportera till finansiärer, sköta föreningens löpande 
administration samt löpande planering och uppföljning av verksamheten. 
 
Under året har fem LAG-ägda projekt pågått vilket medfört att vi har haft personalförstärkning 
kopplat till dessa – vilket varit en förutsättning för att kunna driva dem. Två av våra tre medarbetare 
har under 2019 arbetat del av sin tid i de LAG-ägda projekten och då med fokus på projektledning 
och administration. 
 
Alla inkomna projektansökningar, ansökan om ändring och yttrande om slutrapporter har handlagts 
av leaderkontorets personal utifrån programregelverkets rutiner i Jordbruksverkets IT-system. 
Under året har vi deltagit i de Skypeutbildningar som erbjudits via Jordbruksverket som stöd för 
detta. Rutinerna och kraven på dokumentation av handläggningen är omfattande och kräver en 
stor del av Leaderkontorets administrativa arbetstid. 


Hemsidan www.leadergastrikebygdenllu.se är föreningens viktigaste verktyg för att informera om 
verksamheten externt. Här finns bland annat information om föreningen, strategin, tips till de som 
vill söka och driva leaderprojekt, presentation av beviljade projekt och nyheter. Vi har en 
Facebooksida där vi publicerar inlägg löpande. Alla kommunala webbsidor i Gästrikland samt 
Region Gävleborg har länkar till vår hemsida.  
 
Vi har under året fortsatt att erbjuda projektstartsträffar för våra projekt. Dock har behovet av att 
hålla dessa i storgrupp minskat och vi har istället haft träffarna med ett eller ett fåtal projekt åt 
gången. Att ha små grupper har varit ett bra sätt att arbeta på då det givit möjligheten att gå in på 
djupet i varje projekt, nackdelen är att den nätverksbyggande effekten mellan projekt uteblir. 


 
Ett av de övergripande målen för vår leaderstrategi att bidra till kapacitetsbyggande för 
landsbygdsutveckling. Som ett led i det arbetet har vi under året erbjudit våra projekt och andra 



http://www.leadergastrikebygdenllu.se/
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intresserade att delta i träffar för nätverkande och kompetensutveckling. De fyra event vi erbjudit 
har varit en heldagskonferens på Trollharen på temat hållbart yrkesfiske arrangerat tillsammans 
med Landsbygdsnätverket, en egenarrangerad kväll med fokus på att nå ut med sitt projekt via 
sociala medier, ett heldagsevent som vi samarrangerade med Gävle kommun riktat till 
besöksnäring och ett heldagsevent där vi samverkade med Länsstyrelsen Gävleborg på temat 
naturturism. Samtliga fyra event har varit uppskattade och välbesökta. 
 
Leaderkontorets personal har under året deltagit i ett antal olika nätverksaktiviteter främst kopplat 
till leader regionalt och nationellt, men också till regionala partnerskap och arrangemang som 
exempelvis partnerskapet för Landsbygdsprogrammet i Gävleborgs län, regionala 
serviceprogrammet samt RUS-dagar. Vår verksamhetsledare har varit Leaders representant i den 
nationella fondsamordningsgruppen som administreras av Landsbygdsnätverket. Kostnaderna för 
resor, logi och arbetstid för nationella uppdrag faktureras Landsbygdsnätverket och belastar därför 
inte av vår egen driftsbudget. 
 
I juni hade vi, som ett av tre leaderområden, äran att få ta emot ett studiebesök från ett femtiotal 
gäster från polska leaderområden och myndigheter som var intresserade av hur vi arbetar i vårt 
leaderområde. Träffen hölls i Högbo och gästerna fick träffa både anställda på leaderkontoret och 
representanter från LAG. 
 
En glad nyhet vi fick under 2019 är att vårt leaderområde valts ut som värd för den nationella 
leaderträffen 2020. Vi fick frågan redan inför 2019 års träff men kunde då inte hitta en 
konferensanläggning på landsbygden som hade ledig kapacitet att ta emot det stora eventet som 
beräknas hålla på i 3 dagar med upp till 200 deltagare. Förberedelsearbetet för träffen har inletts 
under hösten tillsammans med en nationell arbetsgrupp ledd av Landsbygdsnätverket. 
 


8. Vad händer 2020? 
 


År 2020 är formellt det sista året i programperioden vilket innebär att det är det sista året som LAG 
kan fatta beslut om att prioritera finansiering till nya projekt. Ambitionen är att hinna genomföra fyra 
beslutsmöten innan deadline för beslut nås i slutet av september. Om vi eller andra leaderområden 
har pengar kvar i sin budget vid deadline så kommer de att dras in till en nationell avropspott hos 
Jordbruksverket. Det innebär att det är prioriterat att under det första halvåret 2020 få in de sista 
projekten som kan leverera de saknade pusselbitarna för att uppfylla leaderstrategins mål. 
 
Det kommer att vara ett fortsatt intensivt verksamhetsår med projekt i alla faser från ansökan till 
slutredovisning. Vi kommer också att driva flera LAG-ägda projekt så som redan pågående TNC 
säl & skarv och Sprintprojekt med delaktiviteter på olika teman. Ett beviljat projekt som vi kommer 
att starta upp under 2020 är projektet Landsbyggare som handlar om att synliggöra landsbygdens 
företagsamhet - inspirerat av våra kollegor i Leader Höga kusten som utvecklat konceptet. 
 
Vi kommer få resultatet från den halvtidsutvärdering som startades upp under 2019 och ser fram 
emot att kunna reflektera och lära från den. 
 
Om allt går som planerat kommer vi att vara värdar för den nationella leaderträffen där drygt 200 
deltagare från Sverige och EU under tre dagar på Högbo bruk diskuterar leader och 
landsbygdsfrågor i allmänhet men programperiodens avslut och omstart i synnerhet. 
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Verksamhetsberättelsen intygas av de förtroendevalda styrelseledamöterna 
 
Signaturerna görs digitalt med Bank Id och återfinns på försättsbladet till detta dokument. 


 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
Lina Andersson,   
ideell sektor 
(vice ordförande) 


 
 
 
 
Bernt Jonsson,   
ideell sektor 


 
 
 
 
Mats Wiklund,  
 ideell sektor 


 
 
 
 
 
Joakim Helmbrant,  
ideell sektor  


 
 
 
 
 
Thomas Forsberg,  
ideell sektor 


 
 
 
 
 
Per-Olof Uhrus,  
privat sektor   


 
 
 
 
 
Dennis Bergman,  
privat sektor   


 
 
 
 
 
Svante Wallberg,  
privat sektor    


 
 
 
 
 
Annie Boström,  
privat sektor   


 
 
 
 
 
Lotta Nycander, 
privat sektor    


 
 
 
 
 
Marie Frestadius, 
 offentlig sektor  


 
 
 
 
 
Tomas Isaksson, 
offentlig sektor 
(ordförande) 


 
 
 
 
 
Carita Carter,  
offentlig sektor 


 
 
 
 
 
Marie Lind, 
offentlig sektor  


 
 
 
 
 
Erika Engvall 
Stefansson, 
 offentlig sektor  


 
 
 
 
 
För kännedom: 
Silke Nordfjäll, ideell sektor, valdes in vid årsmötet den 25 april 2019, men valde själv att lämna 
uppdraget kort därefter redan innan första styrelsemötet. Eftersom hon inte ingått i styrelsen/LAG 
under året har hon inte ombetts att skriva under verksamhetsberättelsen. 
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    "sign_ip": "83.216.107.136",
    "full_name": "JOAKIM HELMBRANT",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.216.107.136",
      "orderRef": "9680f5b8-10ee-4102-81b1-13f2176749ec",
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    },
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf",
        "size": 320983,
        "sha256": "62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35",
        "content_type": "application\/pdf"
      }
    ],
    "sign_time": "2020-04-09T16:24:38.371Z",
    "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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf\nStorlek: 320983 byte\nHashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "8388c6e951b5fac8abb1abd2efb2c408caa7efbb4689fb53ebfa95fd4bea4125",
    "sign_ip": "78.82.70.135",
    "full_name": "MARIE FRESTADIUS",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "78.82.70.135",
      "orderRef": "43470e9f-1c60-4c91-8fa4-96f74032c077",
      "status": "complete"
    },
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    "personal_id": "d0b040b6acb7d00594fffb4643a0b0befa6bb52bf4874b88b34a3de4a246811b",
    "sign_ip": "83.216.117.115",
    "full_name": "MARIE LIND",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.216.117.115",
      "orderRef": "e8cf742f-87f5-45e5-86db-ba0c48a42832",
      "status": "complete"
    },
    "signed_files": [
      {
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    "sign_ip": "78.82.117.169",
    "full_name": "BERNT JONSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "78.82.117.169",
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    "personal_id": "193b4ec8e3328ba24517c3d9603dd9d915ee4bf6a731e1d3a075bc5e13c05c7b",
    "sign_ip": "79.142.211.56",
    "full_name": "Maud Carita Carter",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "79.142.211.56",
      "orderRef": "c47c73f1-4bd5-4fb9-b361-e5cc4cea0acb",
      "status": "complete"
    },
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    "sign_ip": "92.33.160.115",
    "full_name": "THERES SUNDBERG",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "92.33.160.115",
      "orderRef": "0ac496ba-0483-414d-9a6f-c33eb77fa379",
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    "sign_ip": "178.28.200.150",
    "full_name": "PER OLOF UHRUS",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "178.28.200.150",
      "orderRef": "3fb80bc7-83a4-4dda-9a10-56372ffef166",
      "status": "complete"
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    "personal_id": "0f580750f04f7407aa3ddafac34a86ef3ddc15603e0c444b93336bde7d57d569",
    "sign_ip": "79.142.210.92",
    "full_name": "Charlotte Stanislawska Nycander",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "79.142.210.92",
      "orderRef": "1940e282-1d30-4824-a493-1b9a2eb7e0f4",
      "status": "complete"
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    "sign_ip": "81.236.134.215",
    "full_name": "Annie Annika Boström",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.236.134.215",
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    "sign_ip": "78.79.226.134",
    "full_name": "Svante Carl Erik Wallberg",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "78.79.226.134",
      "orderRef": "6ccfeaaa-c034-41e1-907a-9f74412e3287",
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    "sign_ip": "81.224.137.3",
    "full_name": "Erika Maria Engvall Stefansson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.224.137.3",
      "orderRef": "adb0042e-4ae8-4545-b7bb-c470eb804468",
      "status": "complete"
    },
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    "personal_id": "e1889643af1c9689810fcc4bd87af5fa5d68c510d3be0fc71a417d7f0c152714",
    "sign_ip": "83.216.108.255",
    "full_name": "MATS VIKLUND",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.216.108.255",
      "orderRef": "61a4b2e4-9da6-475d-81ac-7ab4cf71d8f6",
      "status": "complete"
    },
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  },
  {
    "personal_id": "ee57d96eb411f714380aa8b8f4d8fcc1a03d034428862c1842062d43b14904bf",
    "sign_ip": "79.142.220.147",
    "full_name": "LINA ANDERSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "79.142.220.147",
      "orderRef": "867df17b-a68e-45d1-a45b-5a1363a77357",
      "status": "complete"
    },
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  },
  {
    "personal_id": "96a8434cbb922bf51556c2518b559a9900e6a7feab913f89ad5cb04b4e1d0923",
    "sign_ip": "90.132.250.247",
    "full_name": "Olof Dennis Bergman",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "90.132.250.247",
      "orderRef": "616cfea6-607a-4b6e-bf92-5875c6a5ee61",
      "status": "complete"
    },
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    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
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    "personal_id": "c7830c9854defd3b538089ea970c20e12a942e0bcef870f747b254a093923fb4",
    "sign_ip": "83.187.179.158",
    "full_name": "TOMAS ISAKSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.187.179.158",
      "orderRef": "8d2f55d9-f1a5-40de-8e15-9a8c80f50d39",
      "status": "complete"
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Signerad text:
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däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):


(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"78.70.74.116","orderRef":"fc9963e9-4acf-4e3a-958b-0858eb585cdc","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-09 18:24
JOAKIM HELMBRANT


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"83.216.107.136","orderRef":"9680f5b8-10ee-4102-81b1-13f2176749ec","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-09 19:03
MARIE FRESTADIUS


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"78.82.70.135","orderRef":"43470e9f-1c60-4c91-8fa4-96f74032c077","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-11 09:28
MARIE LIND


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"83.216.117.115","orderRef":"e8cf742f-87f5-45e5-86db-ba0c48a42832","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-12 14:02
BERNT JONSSON


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"78.82.117.169","orderRef":"f255be0d-8d55-43db-8e06-18e7beebb039","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-14 07:17
Maud Carita Carter


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"79.142.211.56","orderRef":"c47c73f1-4bd5-4fb9-b361-e5cc4cea0acb","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-14 09:08
THERES SUNDBERG


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"92.33.160.115","orderRef":"0ac496ba-0483-414d-9a6f-c33eb77fa379","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-14 10:20
PER OLOF UHRUS


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"178.28.200.150","orderRef":"3fb80bc7-83a4-4dda-9a10-56372ffef166","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-14 10:37
Charlotte Stanislawska Nycander


Signerad text:
I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:


File (1)
Name: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Size: 320983 byte
Hash value SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"79.142.210.92","orderRef":"1940e282-1d30-4824-a493-1b9a2eb7e0f4","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-14 10:40
Annie Annika Boström


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"81.236.134.215","orderRef":"ed4d279d-783c-4213-8b32-4be363ce95d5","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-14 13:00
Svante Carl Erik Wallberg


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"78.79.226.134","orderRef":"6ccfeaaa-c034-41e1-907a-9f74412e3287","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-14 14:03
Erika Maria Engvall Stefansson


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"81.224.137.3","orderRef":"adb0042e-4ae8-4545-b7bb-c470eb804468","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-14 16:48
MATS VIKLUND


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"83.216.108.255","orderRef":"61a4b2e4-9da6-475d-81ac-7ab4cf71d8f6","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-14 21:21
LINA ANDERSSON


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"79.142.220.147","orderRef":"867df17b-a68e-45d1-a45b-5a1363a77357","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-15 08:48
Olof Dennis Bergman


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"90.132.250.247","orderRef":"616cfea6-607a-4b6e-bf92-5875c6a5ee61","status":"complete"}


Slut Signaturdata







Signaturdata från BankID BankID 2020-04-15 10:55
TOMAS ISAKSSON


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: Verksamhetsberättelse år 2019 för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.pdf
Storlek: 320983 byte
Hashvärde SHA256: 62216eb24393de9aab6fd138b5182103de376f8ddb41d18cd916c20c0cc55a35
{"sign_ip":"83.187.179.158","orderRef":"8d2f55d9-f1a5-40de-8e15-9a8c80f50d39","status":"complete"}


Slut Signaturdata
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