
NOMINERINGSANMODAN IDÉRIKET UMEÅREGIONEN2030 

Idériket Umeåregionen 2030 är namnet på den förening som ska bedriva utvecklingsarbete i 

Umeåregionen genom leadermetoden åren 2023–2027. Leadermetoden innebär att privat, 

ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans i ett partnerskap för lokal utveckling. Med hjälp 

av ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala 

utvecklingen och söka pengar för projekt. 

Er organisation är en del av Idériket Umeåregionens partnerskap och/eller är medlemmar i 

föreningen sen tidigare. Ni har nu möjlighet att nominera till föreningens styrelse, LAG-

styrelsen, som kommer ha det övergripande ansvaret att genomföra Idériket Umeåregionens 

lokala utvecklingsstrategi. 

PARTNERSKAPET 

Trepartnerskapet är kärnan i leadermetoden. Genom ett brett partnerskap säkras ett 

leaderområde fyllt av olika resurser, kunskaper, perspektiv, erfarenheter, nätverk och 

målgrupper. Den mångfalden skapar en stark grund för utveckling och även viktiga 

förutsättningar för att arbetet blir långsiktigt hållbart över tid. 

Idériket Umeåregionen 2030 har ett stort partnerskap med företrädare från alla tre sektorer. 

Partnerskapets aktörer förväntas föra in och ut information mellan föreningen och sina 

respektive organisationer. Partnerskapet kommer även bidra med sin expertis i samband med 

urval och prioriteringar av ansökningar som ligger inom respektive partners kunskaps- och 

erfarenhetsområde. 

GEMENSAM UTVECKLINGSSTRATEGI   

Det breda partnerskapet speglar bredden i Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi, 

som kommer vara styrande för leaderområdets verksamhet. Närmare 300 personer från 

ideell, privat och offentlig sektor har varit med och format strategin. Strategins mål- och 

insatsområden sträcker sig över såväl näringslivsutveckling, utveckling av ideell sektor och nya 

lösningar på miljö- och klimatproblem, vilket tydligt berör och involverar aktörer från samtliga 

tre sektorer. 

LEADERSTYRELSEN 
Idériket Umeåregionens kommande styrelse består av 18 ledamöter. Styrelseledamöterna 

utgörs av representanter från ideell, privat och offentlig sektor från de ingående 

kommunerna. Totalt handlar det om 6 ledamöter från varje sektor. På första årsstämman väljs 

halva styrelsen med en mandattid på två år och hälften med en mandattid på ett år. Därefter 

är mandattiden två år. Detta garanterar kontinuitet avseende styrelsens sammansättning och 

kompetens. 

NOMINERINGSUNDERLAG 

Uppdrag att nominera till: 

Leaderstyrelsen 

• Ordförande för 2 år 

• 17 ledamöter, 8 för 2 år och 9 för 1 år 



Revisorer och valberedning valdes på årsmötet den 22 mars 2022 och är valda fram till nästa 

ordinarie årsmöte. 

Inför uppstart av leaderområdet kommer samtliga styrelseledamöter i föreningen att utbildas 

i leadermetoden, den lokala utvecklingsstrategin samt de regelverk som i övrigt styr 

verksamheten. Föreningen Idériket Umeåregionen 2030 håller vid sidan om årsstämman 

minst två föreningsmöten per år. Till dessa möten inbjuds de projekt som erhållit stöd från 

föreningen Idériket Umeåregionen 2030. Vid dessa möten ges information om organisationen 

och verksamheten och möjligheter för mötesdeltagarna att framföra synpunkter och frågor. 

KOMMUNERNAS REPRESENTATION I STYRELSEN   
I kommande leaderverksamhet finns en intention att på ett tydligt sätt integrera 

kommunernas pågående arbete med landsbygds- och näringslivsutveckling i leaderarbetet. 

Därför efterfrågar valberedningen personer inom kommunorganisationerna som aktivt jobbar 

med frågorna i sina dagliga arbeten. Samverkan och kommunikation gentemot partnerskapet, 

inklusive politiska företrädare från de ingående kommunerna, kommer att ske via 

medlemsmöten. 

HUR NOMINERAR JAG? 
Nomineringar görs via en digital enkät som nås via denna länk: 
https://forms.gle/TRNaxMKKmGTbnTuB7 

Vid frågor, kontakta Idériket Umeåregionens utsedda valberedning: 

• Mikael Berglund, sammankallande: 
mikael.berglund@umea.se  
070-559 71 84 
 

• Henric Jakobsson 
jakobssonhenric@gmail.com  
070-214 35 21 

 
• Britt-Louise Eriksson 

Britt-Louise.Eriksson@vindeln.se 
070-301 34 90 

 
• Olof Karlsson 

olofksikea@gmail.com  
070-301 93 47 

 
• Åsa Lindström 

asa-lindstrom@telia.com  
073-062 48 65 

 
• Niclas Bromark 

niclas.bromark@rfsisu.se  
070-551 43 11 

 
• Ronny Jonsson 

ronny.jonsson.strom@hotmail.com 
070-565 54 24 
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