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Styrelsen för URnära ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten
URnära omfattar Umeåregionens 6 kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och
Vännäs).
Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och att få Umeåregionens landsbygd att
blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar
och dess regionala identitet. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.
Föreningens vision
6 kommuner - EN landsbygd!
Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som stödjer landsbygdsutveckling med utgångspunkt i vår
utvecklingsstrategi. Medlemmar väljs av LAG-gruppen in i föreningen efter inkommen ansökan.
Föreningen har ca 100 medlemmar.

Föreningen har sitt säte i Umeå.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Projekt
URnära har inte drivit några projekt under året.
Särskilda händelser under året
Vi kallade till årsstämma i vanlig ordning men var tvungen att ställa in i sista minuten pga Covid. Ingen
stämma hölls under 2020 med anledning av detta. Alla styrelsemöten utom det i början av året hölls
digitalt.
Lokalt ledd utveckling (LLU)
Under året har ingen verksamhet om att dela ut stöd bedrivits.
Vi har det gångna året påbörjat arbetet med en ny ansökan för kommande period . Vi beslutade och
skickade in en intresseanmälan till jordbruksverket om att bilda ett leaderområde i september.
Vi deltog i leaderträffar via landsbygdsnätverket 7-8 oktober.
Dialogen med Umeå regionråd kringlandsbygdstrategin och leaderansökan har fortsatt. Under hösten
skickade vi ett mail till Umeåregionrådet där vi lyfte fram leader och varför det är så viktigt för regionen.
I december beslutade Umeåregionrådet att kommunerna i Umeåregionen (exkl. Örnsköldsvik) ställer sig
bakom föreningen URnära som vår leader-förening.
I dagsläget inväntar vi Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi som kommer att vara ett av
underlagen vid skrivande av kommande leaderstrategi.
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Organisation
LAG-gruppen, som även är föreningens styrelse, är sammansatt av ledamöter från vardera ideell, privat
och offentlig sektor. Representanterna kommer från fem av Umeregionens kommuner, Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vännäs.
LAG har bestått av 5 ordinarie och 2 ersättare. Vid årsstämman 2019 beslutades att URnära i enlighet
med stadgarna skulle minska till 5+2.
Förtroendevalda
LAG-gruppens ledamöter som valdes 2019 har fortsatt under 2020 och 2021.
Bjurholm
Ordinarie
Christina Lidström, offentlig sektor tillika ordförande i LAG
Ersättare
Linda Berglund, ideell sektor
Nordmaling
Ordinarie
Bo Sundqvist, privat sektor
Robertsfors
Ordinarie
Kjell-Åke Nilsson, offentlig sektor
Umeå
Ordinarie
Göran Sundqvist, ideell sektor
Ersättare
Arne Lindström, privat sektor
Vännäs
Ordinarie Lena Carneland, offentlig sektor
Revisorer
Auktoriserad revisor E&Y
Rolf Eriksson, förtroendevald revisor
Valberedning
Ronny Jonsson, privat sektor, Bjurholm Olle Karlsson, privat sektor, Robertsfors
Åsa Lindström, ideell sektor, Nordmaling
Mikael Berglund, offentlig sektor, Umeå
Vakant - Vännäs
Vakant - Vindeln
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Sammanträden och löpande informationsutbyte
Under verksamhetsåret har LAG-gruppen haft 14 styrelsemöten, 21 arbetsmöten samt 2 SWOTmöten.
Dessutom har delar av styrelsen deltagit i 6 av Strategigruppens möten.
Styrelsemedlemmar har deltagit i möten som arrangerats av Jordbruksverket samt av samverkansgruppen
inom Leader för Norrbotten och Västerbotten.
Styrelsen har varit representerat med minst en person vid Jordbruksverkets kurser om kommande Leader
period.
Verksamhetskontor
Inget fysiskt verksamhetskontor under 2021. Möblerna lånas fortsatt ut till FH och dokumenten finns
lagrade.
Lovisa Westling (fd Carneland) är ordförande i LUS (Lokalt ledd Utveckling Sverige), en ideell förening
som verkar för att hela Sverige ska kunna verka för Lokalt Ledd Utveckling (LLU). Efter årsmötet 2019
har Lovisa varit adjungerad till LAG i syfte att vi ska få rapporter på vad som händer i LUS och dess
arbete med Landsbygdsprogrammet och kommande EU-programperiod.
Projekt
URnära har inte drivit några projekt under året.
Särskilda händelser under året
Vi kallade till årsstämma i vanlig ordning dock blev det avhandlat både verksamhetsår 2019 och 2020
eftersom ingen stämma hölls under 2020. Alla styrelsemöten utom det i början av året hölls digitalt.
Lokalt ledd utveckling (LLU)
Under året har ingen verksamhet om att dela ut stöd bedrivits.
Vi har det gångna året fokuserat på en ny ansökan för kommande period .
Dialogen med Umeå regionrådet kring leaderansökan har fortsatt. Under sommar och höst har en
samverkansgrupp bildats samt att externa personer tagits in i arbetet med Strategi för kommande
programperiod.
Efter remissrundor inom partnerskapet skickades det in förslag till strategi till jordbruksverket i oktober.
URnära sökte och fick beviljat förberedande stöd från Jordbruksverket inför framtagandet av ny strategi.
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Framtid
Vi planerar att fortsätta arbetet med ansökan för kommande programperiod då vi ser att det är viktigt för
regionen med en aktiv utveckling på landsbygden i regionen..
Ekonomi
URnäras ekonomi redovisas i särskild rapport. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om
i inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående
år.
Slutord
Landsbygden utgör en stor del av våra kommuner och landsbygdsutveckling är oerhört viktigt för
kommunernas överlevnad och attraktion. Vi måste alla fortsätta samarbeta och se hur vi bäst som region
kan lyftas. I detta arbete är Leader en oerhört viktigt del för vår region.
Vi kommer därför att fortsätta jobba med att ta fram en bra strategi för Umeåregionen med en stark
förankring i alla kommuner.

