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Inbjudan till möte och studiebesök med 

Övervakningskommittéerna för landsbygdsprogrammet och 

strategiska planen den 16–17 maj 2023 

Välkommen till möte med övervakningskommittéerna för landsbygdsprogrammet och 

strategiska planen!  

Den 16 maj är det studiebesök. På förmiddagen gör vi studiebesök på museet Stiftelsen 

Gaaltije i Östersund. En buss kommer att gå från Frösö Park Hotel kl. 9.00 för dig som 

vill åka med. På eftermiddagen, efter lunch, åker vi mot Hävvi i Glen, Åsarna. Efter 

studiebesöket bjuder vi på gemensam middag i Glen.  

Mötet är den 17 maj på Frösö Park Hotel i Östersund. Adressen är Cronstads väg 2, 832 

56 Frösön, Östersund.  

Mötet för landsbygdsprogrammet börjar kl. 8.00 och beräknas sluta ca kl. 11.00. Mötet 

för strategiska planen börjar kl. ca kl.10.00 och beräknas avsluta kl. 14.15. Observera att 

mötena av praktiska skäl delvis går omlott. 

 

Den preliminära dagordningen innehåller bland annat: 

• Beslut om årsrapport 2022 för landsbygdsprogrammet 

• Lägesrapporter om hur det går för landsbygdsprogrammet 

• Information från Näringsdepartementet, förvaltningsmyndigheten och Europeiska 

kommissionen. 

• Lägesuppdatering om strategisk plan 

• Återkoppling av kommitténs yttrande om urvalskriterier  

• Utvärderingsplanen för strategiska planen för kommitténs yttrande 
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Finns det ytterligare frågor som du vill ta upp på mötet så anmäl detta till ÖK-

sekretariatet i god tid innan mötet. 

Anmäl dig till mötet senast fredagen den 31 mars 2023 via följande länk: 

Anmälningslänk. 

 

Du och den andra företrädaren för din organisation avgör själva vem av er som ska 

komma på mötet. Om ingen av er kan komma anmäler en av er detta till 

oksekretariat@jordbruksverket.se. 

 

Allt underlag till mötet kommer att skickas ut till er senast den 3 maj.  

Har du frågor kring mötet, kontakta gärna ÖK-sekretariatet! 

 

Väl mött, 
 

ÖK-sekretariatet 
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