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Leader Östra Skaraborg – ny ordförande och nya projekt
Den 24 april höll Leader Östra Skaraborg styrelse- och årsmöte i
Daretorp. I samband med mötet avtackades Niclas Fällström som
ordförande i föreningen efter 12 år. Vi önskar Niclas lycka till med allt han
tar sig för i framtiden och hälsar samtidigt Malin Lundberg välkommen
som ny ordförande i föreningen.

Niclas och Malin 24 april. Foto Maria Falegård

Även styrelsemedlemmarna Erik Johansson, Christian Johansson och
Johan Blixt avtackades efter många förtjänstfulla år i styrelsen. De ersätts
av Lars-Olof Markstad, Louise Samuelsson och Malin Ahlner.

I samband med mötet prioriterades också MEET, ett stort projekt inom Socialfonden som ägs av
Medborgarskolan i Väst. Mer om det projektet på nästa sida.
Styrelsen prioriterade även en förstudie med syfte att ta fram en modell för plattform och funktion som
ska underlätta i rekryteringar av kompetenser till Skaraborg. Förstudien ägs av Leader Östra Skaraborg
men är initierad av framförallt Falköping, Tidaholm, Tibro och Mariestads kommun.
Styrelsen beslutade också om fler paraplyprojekt. De nya "checkarna" kommer att ha fokus på lokal handel
samt på ledarskap. Mer information kommer att komma senare och vi har ambitionen att göra dessa
tillgängliga efter sommaren.
I och med mötet i april så är nu drygt 95% av vår tilldelade budget beviljad till olika projekt. Detta innebär
att de tillgängliga medlen för nya projekt är väldigt begränsade och på grund av det har styrelsen beslutat
att inga nya projektbeslut tas förrän till hösten 2019 då en omfördelning av medel sker nationellt.
På vår hemsida www.leaderostraskaraborg.se finns beskrivningar om de olika projekten.
För frågor, intervjuer, bilder eller annat som gäller Leader Östra Skaraborgs verksamhet tveka inte att
kontakta Leader Östra Skaraborgs verksamhetsledare Jesper Uvesten eller ordförande Malin Lundberg.
För information om ett specifikt projekt, vänligen vänd er i första hand direkt till respektive projekt.
All information finns på vår hemsida: www.leaderostraskaraborg.se
Jesper Uvesten
Verksamhetsledare
0702 – 46 00 99
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

Malin Lundberg
Ordförande
0502 - 60 63 89
malin.lundberg@tidaholm.se
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MEET - (MÖJLIGHETER som skapar ENGAGEMANG som leder till EGENMAKT och TRYGGHET för unga
vuxna inom gruppen NEET)
Projektägare:

Medborgarskolan i Väst

Kommun:

Falköping och Skövde

Kontaktperson:

Andreas Berglund
Telefon: 070-231 02 86
Email: andreas.berglund@medborgarskolan.se

Projektets syfte:

Andreas Berglund och Kristina Berneholm
presenterar projektet för styrelsen.
Foto Jesper Uvesten

Projektet vill lyfta fram målgruppen unga/vuxna som inte har någon sysselsättning och som behöver extra
stöd och stimulans för att komma närmare arbetsmarknaden eller till utbildning och på så vis öka graden
inkludering i samhället.
Detta socialfondsprojekt kommer att drivas av Medborgarskolan tillsammans med Coompanion.
Beviljat stöd:

2 718 025 SEK vilket innebär 100% av projektets budget.
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Förstudie Inflyttarservice
Projektägare:

Leader Östra Skaraborg

Kommun:

Hela Skaraborg

Kontaktperson:

Jesper Uvesten
Telefon: 0702 – 46 00 99
Email: jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

Projektets syfte:
Syftet med projektet är att genomföra en förstudie för att ta fram en modell för plattform och funktion
som ska underlätta i rekryteringar av kompetenser till vårt område.
Beviljat stöd:

310 000 SEK vilket innebär 100% av projektets budget.

