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Bakgrund: På grund av olika omständigheter (inställda resor, sammanslagna resor, 

personalomsättningar på båda håll) så har vi i Upplandsbygd kvar en hel del pengar i RUCOP. Vi bad 

därför Leader Moray att utröna om vi kan förlänga och utöka projektplanen (ej budget) för att kunna 

genomföra fler aktiviteter - alltså, skicka fler människor dit för att hämta hem kunskap och 

inspiration. Jag fick i fredags ett mail med vad Moray Leader hade diskuterat och kommit fram till. 

Försöker här sammanfatta informationen så att ni är insatta i läget. På LAG den 2 oktober kan vi inte 

ta några beslut på "ny" projektplan - då detta måste bollas fram med Leader Moray. Dock har jag i 

slutet skrivit en rekommendation som LAG kan diskutera.  

 

 

 1. Budget:  

 Budgeten för RUCOP är totalt 3,034,883 kronor. Fram till 30 juni 2013 hade vi 

 spenderat 1,558,509 kronor. Vi har inte i den siffran inkluderat resan i augusti, men vi 

 har lite mindre än hälften kvar i vår budget för RUCOP.  

 

 Leader Moray: There is slightly over £7,000 left in the budget as at 23 September 

 2013.  As £3,948 was allocated to a LAG visit to Upplandsybygd in June 2013 which did 

 not take place, and the rest of the remaining funds relate to under-spends on activities 

 which have completed, the approval of the LAG would be needed for this project 

 wishing to vire from one budget heading to another. 

  
2.Möjligheter  

 Vi kan utan problem försöka fortsätta att arrangera utbyten oss emellan. Vi 

 kan dock inte "betala" för deras deltagande eller deras resor till oss. Men det 

 verkar från underlaget som att Leader Moray vill fortsätta i alla fall under 

 vintern 2013 och våren 2014. Nedanför följer en lista som de har diskuterat. 

 Jag skulle vilja att man lade till "bryggerier" - främst från vår sida, 

 mikrobryggerier. Jag tror att vi i sådana fall ska fokusera på tre ytterligare 

 utbyten, det känns rimligt tidsmässigt. Vi kommer eventuellt att få möjlighet 

 att ta in Lizzie (som jobbat med rekvisitioner hos oss) på 30% att koordinera 

 dessa resor.  

 food producers 

 transition towns 

 orienteering groups, this should focus on young people from the 
schools with which the orienteering development officer is working. 
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 young people, we could arrange some form of exchange involving the 
LEADER funded projects staff who work with children e.g. Wild Things! 
and Earthtime. 

 food stalls at farmers’ markets promoting each other’s food products  

 kindergarten teachers (or similar) 

 LAG members 

 other LEADER funded projects which have not been involved in any 
exchange visits to date 

 
  

3. Utvärdering:  
Vi har ju tänkt oss att göra en "RUCOP"-film under hösten (i linje med våra 
andra filmer) Utöver det har vi pengar att göra en "skrift" i någon form. Detta 
gör att vi antagligen kommer att skicka någon som intervjuar/dokumenterar 
ur perspektivet "Leader Moray" under ett par dagar. Från Moray hade man en 
idé (se nedan) om att göra utvärderingen till ett "ungdomsprojekt". Detta 
upplever jag lite problematiskt - vi har i dagsläget ingen "anställd" på RUCOP 
och det skulle ta en hel del tid att samordna. I Sixten har man fullt sjå med att 
jobba inom sin budget och få ut pengarna i vårt område, så tar man 
uppdraget där så blir Sixten lidande resursmässigt. Mitt förslag är att dom 
absolut får göra detta från sitt håll till ett ungdomsinitiativ, men att vi 
använder oss av Malin (som filmat under sommaren) och sedan tar in offerter 
på att sammanställa och trycka en skrift. Vi har absolut råd med detta i 
RUCOPbudgeten.  
 

 A commemorative booklet/multi-media project could be undertaken – this 

 could involve a printed version, an on-line version, and a video version  including 

 interviews with projects.  This could involve devolving the  production of it to other 

 groups, or carrying it out in-house.  Its production and launch would involve 

 some degree of LAG or staff member visit to Upplandsybygd and/or reception of visits 

 from Upplandsybygd LAG or staff or production team. It should be a multi-media 

 project.  Maybe a local youth group could take on the production of it, as the 

 production of it would then become a valuable project in its own right, especially if 

 allied with a similar group from the Upplandsbygd LAG. 

  
 Nedanför följer deras slutsatser/rekommendationer. Mina kommentarer 
skriver jag i grönt.  

 
1.1 Recommendation: that a three person sub-committee be set up to plan a 

programme of events for any future visits to Moray or visits to 
Upplandsybygd. Detta behöver inte vi göra. Kansliet sköter ju 
besöksplaneringar, eventuellt måste vi ta in någon (som skrivit ovan) som 
är koordinator/reseledare.  
 

1.2 Recommendation: that a programme of exchanges be devised until the 
end of March 2014, and agreed with Upplandsybygd LAG.  The possibility 
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of exchanges involving Moray orienteers (especially young orienteers), staff 
working with children, food producers or distributors should be explored.  
In addition research should be carried out to establish what other LEADER 
funded projects have an opposite number in Upplandsybygd in order to 
extend the pool of projects which could participate in such exchanges. 
Håller med. 

 

1.3 Recommendation: that the possibility of having a commemorative booklet 
and video to mark the end of this phase of the transnational & co-
operation project with Upplandsybygd LEADER, produced by a youth group 
in Moray working with counterparts in Upplandsybygd be explored further. 
Som jag skrev ovan, vi kanske gör detta på olika sätt, men en gemensam 
bok kan vi säkerligen ta fram. Vår bok kommer nog att bli "tvåspråkig" 
ändå, då kan vi lika väl samverka kring den.  

 

1.4 Recommendation: that the LAG in principle to commit the balance of the 
funding originally awarded to the transnational & co-operation project with 
Upplandsybygd LEADER by Moray LAG to implementing the above 
recommendations. Detta är bara deras LAG:s beslut om att allokera 
pengarna till kommande aktiviteter.  

 
1) Future LEADER Programme 

 

2.1 Recommendation:  that in developing the local development strategy for 
the next phase of LEADER, that Moray LAG writes in that they wish the 
transnational & co-operation project with Upplandsybygd LEADER to 
continue. Vi kan lägga till detta även vi, men skulle avråda oss från att låsa 
in oss på just Leader Moray. Vi kan formulera oss "allomfattande" men 
ändå med en vilja att "eventuellt fortsätta samarbeten med tidigare 
samverkansprojekt".  

 
 

Rekommendation: Min rekommendation är att LAG tar beslut om att uppdra till 
VL att utöka projektplanen med aktiviteter i samråd med Gun Eriksson och Leader 
Moray. Förslagsvis ge i uppdrag till AU att godkänna detta, om så behövs.  
Att VL får i uppdrag att finna en lösning på projektledningen av RUCOP.   
 
Kim Scharafinski 

 

 


