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____________________________________________________________________
Möteskallelse
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 1/2010 måndagen
den 25 januari 2010 kl. 9.00 på lantbrukskansliet i Godby.

Föredragningslista
§ 1 Laglighet och beslutförhet
§ 2 Protokolljusterare
§ 3 Föredragningslistan
§ 4 Nämndens sammanträden 2010
§ 5 Dispositionsplan 2010
§ 6 Verksamhetsberättelsen 2009
§ 7 Delgivning
§ 8 Samarbete rörande lantbrukstjänster

------------------------------------------------

Enligt uppdrag: Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare

§ nr
1-4
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________________________________________________________________________________
LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Lbrn. § 1

Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutförhet.
Beslut:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat
samt med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.
………………………

PROTOKOLLJUSTERARE
Lbrn. § 2

Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Håkan Grunér och Robert Lindeman utsågs att justera dagens
protokoll.
………………………

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Lbrn. § 3

Godkänna föredragningslistan.
Förslag:
Föreslås att föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
§ 8 Samarbete rörande lantbrukstjänster.
Beslut:
Förslaget godkändes.
………………………..

NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN 2010
Lbrn. § 4

Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ
sina sammanträden vid de tidpunkter och på de platser som de
beslutar om.
Förslag:
Föreslås att nämnden inte fastställer årets sammanträdesdagar på
förhand utan att lantbrukssekreteraren sammankallar i samråd med
ordföranden till möte när behov därtill föreligger.
Föreslås vidare att man i likhet med tidigare år eftersträvar att hålla
nämndens sammanträden på lantbrukskansliet i Godby på förmiddagar
med början kl. 9.00.
Beslut:
Förslaget godkändes.
………………………

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 1.2.2010

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr
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________________________________________________________________________________
DISPOSITIONSPLAN 2010
Lbrn § 5

Finströms kommun har fastställt budgeten för lantbruksnämnden för år
2010. Lantbruksnämndens ram har sänkts jämfört med nämndens
inlämnade förslag med 536€.
Förslag:
Nämnden inlämnar dispositionsplan i enlighet med fastställd budgetram
till ekonomiekontoret.
./. Bilaga nr. 1
Beslut:
Förslaget godkändes.
................................

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2009
Lbrn. § 6
./.

Upptas till behandling verksamhetsberättelsen för år 2009 för respektive
samarbetskommun.
Bilagor nr. 2-6.
Förslag:
Föreslås att samtliga kommuners verksamhetsberättelse godkänns.
Beträffande uppgifter om bokslutets ekonomiska utfall hänvisas till
respektive kommuns bokslutssiffror.
Beslut:
Förslaget godkändes.
…………………………

DELGIVNING
Lbrn § 7

1. Inkomna protokoll
-Protokoll nr 4/09 från kommunfullmäktige i Finström
-Protokoll nr12/09 från kommunstyrelsen i Sund
-Protokoll nr 16/09 från kommunstyrelsen i Sund
-Protokoll från kommunfullmäktige i Sund från den 8.12.2009
-Protokoll nr. 1/10 från kommunfullmäktige i Geta
2. Lantbrukssekreterarens semester
3. Understöd till avelsarbetet på mjölkgårdar
4. Aktuellt inom lantbruksstöden
-Lantbrukssekreteraren informerar om aktuellt inom
lantbruksstöden.
Förslag:
Lantbruksnämnden antecknar ärendena till kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
………………………..

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 1.2.2010

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr.
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________________________________________________________________________________
SAMARBETE RÖRANDE LANTBRUKSTJÄNSTER
Lbrn § 8

Finströms kommun har sedan 2009 ett gällande avtal angående
samarbete rörande lantbrukstjänster med Jomala kommun och säljer
idag tjänster beträffande handläggningen av stödansökningar för tre
gårdar ( jävsfall).
Enligt EU:s lagstiftning ställs det krav på en betalningsmyndighet
beträffande antalet personer som behandlar en stödansökan. Tidigare
kunde behandlingen av stödansökningar skötas av två personer. Nytt
krav är att det krävs tre till fyra personer för att behandla en ansökan.
För at kunna uppfylla kravet på personella resurser kommer utökat
samarbete mellan lantbrukskanslien på Åland att förutsättas.
Förslag:
Föreslås att lantbrukssekreteraren ges fullmakt att på nämndens vägnar
sköta diskussionerna vid ev. samarbetsförhandlingar gällande köp och
försäljning av lantbrukstjänster samt avge nämndens utlåtande i
ärendet.
Beslut:
Förslaget godkändes.
-------------------------------

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 1.2.2010

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr.

