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DAGORDNING 

Övervakningskommittén  

för lokalt ledd utveckling  

Datum 
2022-10-04 

Diarienummer 
3.3.17-03779/2022 

 

Övervakningskommitténs sekretariat 

 

  

Enligt sändlista 

 

Välkommen till möte med övervakningskommittén 

för lokalt ledd utveckling den 18 oktober 2022 

Tid:  
Övervakningskommitténs möte äger rum torsdag den 18 oktober, kl. 13:00-

14:20  

 

Plats:  
Mötet hålls som hybridmötet, både på plats på Högbo Brukshotell och 

digitalt via Skype. En separat mötesbokning har skickats till de som anmält 

sig för att delta digitalt. 

 

Dagordning för övervakningskommitténs möte den 18 

oktober 2022 

1. Mötets öppnande  

2. Godkännande av dagordningen 

3. Lägesrapport, kvartal 2, 2022 (bifogas) 

4. Kommunikationsplan 2023 (bifogas) 

5. Information om aktuella frågor  

 EU-kommissionen  

 Näringsdepartementet 

 Jordbruksverket 

 Landsbygdsnätverket  

6. Övriga frågor  

7. Datum för nästa möte 

8. Mötets avslutande 
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