
 
 
 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan för Leader Linné ideell förening, år 2014  

 
Verksamhetsinriktning 

Verksamheten ska verka i linje med Leader Linnés vision ”Leader Linné ska utveckla 

områdets unika värden, stötta företagsamma människor och lägga grunden för ett 

hållbart och kreativt samhälle”. 

 

Målgrupp 

Individer och organisationer i det 

geografiska området; Alvesta, Ljungby, 

Markaryd, 

Värnamo, Växjö och Älmhult kommuner 

med undantag för Växjö, Värnamo och 

Ljungby tätorter. Eventuella kommer nya 

kommuner att ingå i föreningen under 

2014.  

 

Styrelsens ansvarsområde 

Styrelsen har det övergripande formella 

ansvaret för att utvecklingsstrategin uppnås 

samt att de regler som gäller för leaderprojekt följs. Styrelsen kommer att under året 

att ha fem till sex styrelsemöten. 

Verksamhetsledarens ansvarsområde 

För den operativa driften ansvarar verksamhetsledaren genom arbetsledaransvaret av 

Leader Linnés kontor. 

 

Verksamhet Leader Linnés personal ska informera, diskutera och hjälpa presumtiva 

projektägare att utveckla, driva och redovisa projekt som ligger i linje med målen i 

föreningens utvecklingsstrategi. I detta arbete ingår att efter beviljat projektbeslut kommer 

alla projektägare att kallas till en utbildning i projektledning, redovisning och utvärdering. 

  

Arbetet på kontoret kommer dessutom att omfatta administration och redovisning av 

egna projekt samt att förbereda ärende till styrelsen. Kontoret ska också ta fram 

underlag för projektbeslut på Länsstyrelsen. När projekten kommit igång kommer 

kontorets personal att följa upp projektens verksamhet samt ta emot och granska både 

projektens del- och slutredovisningar och därefter betala ut LAG-potten. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Under 2014 ska dessutom följande aktiviteter genomföras: 

• Fortsätta uppbyggnaden av ett utvecklingskontor med kunskap om olika nationella och 

regionala finansieringslösningar. Utvecklingskontoret ska även bidra till fördjupad 

projektutveckling. 

 

• Genomföra en utvärdering och analys av Leader Linnés verksamhet för perioden 2007-

2014. 

 

• Under året kommer en ny utvecklingsstrategi att utarbetas. Detta kommer att ske 

tillsammans med ett advisory board lett av en utsedd styrelseledamot. Det operativa 

arbetet kommer att  göras av en arbetsgrupp ledd av verksamhetsledaren. Strategin 

kommer att färdigställas under senhösten 2014. 

 

• I projekt ”Naturturism ” kommer följande åtgärder att genomgöras; journalistresor i 

samverkan  med Destination Småland AB, skapande av ett fågelevent samt en 

utbildningsserie för företagare i hur man kan använda naturen för kommersiell och 

ekologisk besöksnäring. Därtill kommer ordinarie företagsutveckling för besöksnäringens 

företagare att genomföras.  

 

• Genom projekt ”Energikartläggning för allmänna samlingslokaler” kommer mellan 45 och 

50 allmänna samlingslokaler att få möjlighet att genomföra en energikartläggning och 

därefter ansöka om mindre bidrag till investeringar för att genomföra energibesparande 

åtgärder. Syftet är att minska energiåtgången och därmed klimatpåverkan samt öka 

aktiviteterna i befintliga lokaler.  

 

• Förutom de sex paraplyprojekt som administreras av Leader Linné kommer projektet 

”Smålands kulturfestival – ungdom” att genomföras. 

 

• Medverka till internationellt utbyte mellan Northumberland i England och Leader Linnés 

område. 

Medlemsrelationer 

Under året planeras tre till fyra nyhetsbrev för att presentera verksamheten inom 

Leader Linné ideell förening. Dessa nyhetsbrev kommer att publiceras på 

Hemsidan, www.leaderlinne.se. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Budget inklusiver egna projekt 

Kostnadsslag    Beräknad kostnad 

Personalkostnad kansli och projekt                        2 100 500 kr 

Styrelsekostnader       200 000 kr 

Investeringar         20 000 kr 

Köpta externa tjänster, se not nr. 1                         1 000 000 kr  

Övriga kostnader, se not nr. 2      430 000 kr 

Summa kostnader    3 750 500 kr 

 

Intäktsslag Beräknad intäkt 

EU och stat                          2 895 350 kr 

LAG Leader Linné     855 150 kr 

Summa intäkter                                                              3 750 500 kr 

Medlemsavgifter          7 200 kr 

 
Not nr. 1. Kostnaderna består till största delen av konsulter i energikartläggningsprojektet samt utveckling av 

ny utvecklingsstrategi.  

Not nr. 2. Övriga kostnader omfattar hyra, resor, telefoni och data, mötes- och konferenskostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


