Föreningen URnäras årsmöte 30 mars: nomineringsprocess inför
Leader Idériket Umeåregionen 2030
I november 2021 meddelade Jordbruksverket att handläggningen av Idériket Umeåregionen
2030:s lokala utvecklingsstrategi är klar och att strategin uppfyller de obligatoriska villkoren.
Under våren 2022 inleds nästa steg i ansökanprocessen, där en urvalskommitté går igenom
alla inkomna strategier och poängsätter dessa. Om Idériket Umeåregionens lokala
utvecklingsstrategi blir prioriterad innebär det en möjlighet att bilda ett nytt leaderområde för
Umeåregionens geografi, med finansiering från EU och staten för perioden 2023–2027.
Om strategin går vidare i prioriteringen är det en hel del som ska göras under 2022 innan
leaderområdet kan bildas och starta sin verksamhet i början av 2023. En viktig del är att bilda
den organisation som ska hålla i arbetet i Umeåregionens leaderområde. Det görs genom en
ideell förening, en så kallad leader-förening. Till detta ska även ett verksamhetskontor/kansli
upprättas och personal anställas.
Föreningen URnära omvandlas till Idériket Umeåregionen 2030
Planen framgent för Idériket Umeåregionen 2030 är att den ideella föreningen Leader URnära
omvandlas till den nya leader-föreningen genom byte av namn, stadgar och val av ny styrelse.
Samtliga samarbetspartners kan bli medlemmar i föreningen genom att ansöka om
medlemskap. Det gäller även enskilda individer som engagerar sig för landsbygdsutveckling
och som ansluter sig till den lokala utvecklingsstrategin. Medlemskapet i föreningen URnära
kommer automatiskt övergå till medlemskap i föreningen Idériket Umeåregionen 2030.
Den kommande styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 6 ersättare. De totalt 18
styrelseledamöterna utgörs av representanter från ideell, privat och offentlig sektor från
Bjurholms, Nordmalings, Vindeln, Vännäs, Umeå och Robertsfors kommuner. Totalt handlar
det om 6 ledamöter från varje sektor.
Nominera till URnära styrelse samt valberedningen
Onsdag 30 mars har föreningen URnära sin årsstämma. I slutet av maj/början av juni väntas
prioriteringsbeskedet från Jordbruksverket. Vid positiva besked, det vill säga att Idériket
Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi blir prioriterad, kommer föreningen URnära
genomföra en extrastämma efter sommaren. Under extrastämman genomförs namnbyte,
stadgeändringar och den nya leader-styrelsen tillsätts. På URnäras årsstämma den 30 mars
kommer därför en valberedning väljas, som ska arbeta med att nominera till den kommande
styrelsen som väljs på extrastämman.
Inför årsmötet 30 mars uppmuntras samtliga partners från ideell, privat och offentlig sektor
att nominera till URnäras styrelse, alltså den styrelse som kommer gälla fram till
extrastämman, samt en valberedning. Valberedningen har ett viktigt jobb att tillsätta den
styrelse som väljs på extrastämman och som slutligen ansvarar för Idériket Umeåregionen
2030:s leaderarbete. Det är viktigt att styrelsen väljs utifrån de kompetenser och förmågor
som krävs för att kunna realisera Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi.

Valberedningens arbete ska också genomsyras av principer om jämställdhet, likabehandling,
tillgänglighet, inkludering och icke-diskriminering. Det innebär att den kommande styrelsens
sammansättning ska representera en mångfald av perspektiv vad gäller kön, ålder, arbete,
geografi, bakgrund etc. Det skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt, långsiktigt och
hållbart leader-arbete.
Nominera till URnära styrelse samt valberedningen genom att kontakta:
Mikael Berglund, ordförande URnäras valberedning. Mejl: mikael.berglund@umea.se, telefon:
070 559 71 84.
Vid övriga frågor, kontakta: Christina Lidström, ordförande URnära styrelse.
Mejl: christina.lidstrom@bjurholm.se, telefon: 070 304 53 87.
Årsmötet den 30 mars genomförs digitalt via Zoom kl. 18:30. Medlemmar i föreningen URnära
kallas via mejl. Övriga intresserade är välkomna att delta, kontakta Göran Sundqvist för
möteslänk: goran.sundqvist@tavelsjo.se, telefon: 070 646 57 73.
Övrigt
På Idériket Umeåregionens webb (www.ideriket2030.se) kan ni ta del av den lokala
utvecklingsstrategin och hålla er uppdaterade om ansökningsprocessen. Där kan ni också läsa
mer om hur leader fungerar och ställa frågor genom att kontakta URnära-styrelsen eller
Idériket Umeåregionens kontaktpersoner.
Med vänlig hälsning,
URnära-styrelse och samverkansgruppen för Idériket Umeåregionen 2030.

