Konsultprofil
Hamlin Eldsjälavård, Roland Hamlin
Kompetensprofil

Jag har 14 års erfarenhet som dagstidningsjournalist och mer än tio års erfarenhet av lokalt
utvecklingsarbete, främst inom områdena landsbygd, kultur och turism.
Jag har bl a fungerat som projektledare inom lokalt utvecklingsarbete, som ordförande under
uppbyggnaden av en ny organisation, som handläggare av bidragsansökningar, som rådgivare
för pågående projekt, som projektplans- och förstudieförfattare, som biträdande projektledare med avgränsat delansvar och som ledamot av styrgrupp.

Inriktning inom
Hamlin Eldsjälavård

Erfarenhet

Hamlin Eldsjälavård har varit verksamt sedan augusti 2007.
Företaget har tre huvudinriktningar, som ibland samverkar i samma projekt:
-

Processledning i grupprocesser, i syfte att få en grupp att enas i en gemensam bild
av vad som skall göras, hur och av vem. Licensierad användare av OPERA-modellen,
som ger engagerade samtalsdeltagande och aktiva medagerande. Både engångsinsatser (från två timmar upp till heldag) eller under en längre period

-

Projektplaner, förstudier och förslag till organisation för utveckling. Särskild kompetens kring de krav som ställs på EU-finansierade projekt främst inom landsbygdsprogrammet och strukturfonderna. Även rapportering och kvalitetssäkring av rekvisitionsrutiner.

-

Frilansskribent. ”Storytelling” för företag och organisationer, nyproduktion eller
textbearbetning och redigering av presentationstexter och rapporter. Även journalistiska frilansuppdrag.

Från 1985 till 1998 var jag journalist på Värnamo Nyheter och Hudiksvalls Tidning, huvudsakligen som skribent men även som redigerare.
1999-2000 arbetade jag som projektledare åt Hudiksvalls kommun i ett lokalt utvecklingsprojekt i glesbygdsområdet Svågadalen.
Under 2000 var jag ordförande i LAG-gruppen för Leader+ Intryck Hälsingland och ledde
uppbyggnaden av en ny lokal organisation för landsbygdsutveckling i Hälsingland. När en chef
för verksamheten rekryterats avgick jag som ordförande för att istället bli anställd projekthandläggare på Leaderkontoret. Anställningen var på deltid och kombinerades med fortbildningar av olika slag.
Arbetet som projektsamordnare innehöll bland annat utbildningsinsatser och rådgivning för
potentiella och aktiva projektarbetare, projektledarskap i LAG-ägda projekt och förberedelser
och deltagande i beslutsmöten och policydiskussioner.
Efter anställningens upphörande 2007 valde jag att starta eget företag på konsultbasis, hellre
än att låta mina kunskaper på området läggas i träda.

Eldsjälavård

Jag valde att ge företaget namnet ”Eldsjälavård”, eftersom det sammanfattar min styrka och
den roll jag spelat i många projekt. Jag har (med några undantag) inte själv varit initiativtagare
till de projekt jag arbetat i, utan stöttat och avlastat den eller de personer som varit bärare av
den ursprungliga visionen. Mitt mål är att förebygga att eldsjälar bränns ut i mötet mellan
visionen och de byråkratiska svårigheterna kring lokalt utvecklingsarbete.

Hemsida

www.eldsjalavard.se
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Utbildning

Naturvetenskapligt gymnasium, Åkrahällskolan, Nybro
Högskolan i Gävle:
Kulturpedagogik A (5p)
Social ekonomi, lokal utveckling och regional mobilisering (5p)

Allmänt

Jag har en mycket god analytisk förmåga och en förmåga att strukturera komplexa sammanhang. Jag är en målinriktad person med mycket god samarbetsförmåga och lyhördhet för
kundens behov. Jag är en driven skribent och är van att tala inför större eller mindre grupper
samt att leda gruppdiskussioner och utvecklingsprocesser. Jag har ett brett kontaktnät inom
myndigheter, företag och organisationer främst inom kultur och turism i Hälsingland.

REFERENSER / EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA UPPDRAG
Symbolen
2007-2008

anger att dokument/rapport finns för nedladdning på www.eldsjalavard.se.
Uppdragsgivare: Ånge kommun (i samverkan med Sundsvalls och Bräcke kommuner)
Uppdragsbeskrivning: Skriva en utvecklingsplan för Leader Mittland, i syfte att godkännas
som Leaderområde med tillgång till EU-medel att fördela till lokala utvecklingsprojekt. Dialog
och löpande avstämning med en lokal utvecklingsgrupp sammansatt av folk från föreningar,
företag och myndigheter i det tre kommunerna. Kompletteringar i dialog med Länsstyrelsen i
Västernorrland.
Roll: Konsult och planförfattare.
Referens: Jan Rylander, Ånge kommun, 0690-250 100

2007-2008

Uppdragsgivare: Järvsö hembygdsförening i samråd med Ljusdals kommun.
Uppdragsbeskrivning: Utredning av utvecklingsmöjligheter för turistmålet Stenegård. Framtagande av projektplan och underlag för ansökan om strukturfondsmedel.
Roll: Konsult, förstudieförfattare. Även projektekonomi och rekvirering.
Referens: Mats Fack, 0651-41121

2008-ff

Uppdragsgivare: Ljusdals kommun
Uppdragsbeskrivning: Löpande rådgivning kring projektfinansiering, rapportering och rekvirering av strukturfondsmedel för projekt Stenegård LLL. Skrivande av delrapporter.
Roll: Konsultinsatser på timbasis 2008-2009. Anställd 25% från 2010-01-01. Anställd 50% och
med övergripande projektansvar från 2010-05-01—2010-12-31
Referens: Kerstin Hassner (numera kulturchef i Helsingborg), 042 - 10 49 01

2008

Uppdragsgivare: Hälsingegårdar ekonomisk förening
Uppdragsbeskrivning: Att arbeta fram en projektansökan kring affärsutveckling på Hälsingegårdar. Efter samråd med Region Gävleborg samordnades arbetet med deras ansökan för
projektet ”Hälsingegårdar – Världsarv och utveckling”. Ingick i skrivargruppen som gårdsägarföreningens representant.
Roll: Konsult, förstudieförfattare. Även projektekonomi och rekvirering.

2009

Uppdragsgivare: Intryck Hälsingland ideell förening
Uppdragsbeskrivning: Sammanställa och redigera material från sju års Leaderarbete till en
skrift med titeln ”Manual för levande landsbygd”. Författa kompletterande textavsnitt.
Roll: Redaktör.
Referens: Jan Haglund, vice ordförande IH, 0650-33068
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2009-ff

Uppdragsgivare: Stenegården i Järvsö AB
Uppdragsbeskrivning: Författa projektplan och ansökan om Leaderbidrag till projektet ”Barnens Stenegård”, som beviljades stöd för åren 2009-2011. Biträdande projektledare med
ansvar för rapportering och rekvirering m m.

2008

Uppdragsgivare: Hälsingland Turism ekonomisk förening
Uppdragsbeskrivning: Bistå vid redovisning och rekvirering av EU-medel i fyra olika projekt,
inhämtning av eftersläpande redovisning, framtagande av underlag för omprövningar och nya
beslut.
Roll: Konsult.

2007-2008

Uppdragsgivare: Ljusdals Tidning
Uppdragsbeskrivning: Skriva tidningsartiklar till månadsutgiven lokaltidning.
Roll: Frilansskribent.
Referens: Fredrik Fransson, chefredaktör, 070 – 308 06 65.

2008-2009

Uppdragsgivare: Söderhamns kommun
Uppdragsbeskrivning: Förstudie angående förutsättningar att etablera ett regionalt kompetenscentrum kring översvämningsbekämpning i Gävleborg.
Roll: Underkonsult, intervjuare och förstudieförfattare.
Referenser: Gunnar Olsson, förvaltningschef, 0270-766 30
Kristofer Breig, förstudieledare, 0651 - 675 210

2010

Uppdragsgivare: Hudiksvalls kommun
Uppdragsbeskrivning: Projektledning i ett utvecklingsarbete gällande industriminnnen i Hudiksvall, bl a processledning vid en visionsdag i Järnverket Iggesund i juni 2010 och författande av utvecklingsplan.
Roll: En av två projektledare.
Referens: Barbro Sjöblom, chef allmänkultur, 0650-19000

2009-2010

Uppdragsgivare: Ljusdals kommun i samverkan med Centrum för Biologisk mångfald, Högskolan i Gävle och Gävleborgs fäbodförening
Uppdragsbeskrivning: Förstudie inför möjligheten att skapa ett nationellt kompetensnätverk
för utmarksfrågor och ett regionalt fäbodcentrum knutet till Ljusdalsbygdens museum.
Roll: Utredare, huvudansvarig i ett team med två underkonsulter och i samråd med en styrgrupp. Sammanställning av remissvar
Referens: Owe Norberg, museichef, 0651 -711675.

2008-2009

Uppdragsgivare: Hudiksvalls Näringslivs AB
Uppdragsbeskrivning: Undersöka förutsättningar för och ta fram underlag för strukturfondsansökan om ett utvecklingsprojekt kring pilgrimsturism. Ansökan fullföljdes inte då viktiga
medfinansiärer valde att inte bevilja erforderligt stöd. Fortsatt arbete med alternativa vägar.
Roll: Konsult, författare till ansökan.
Referens: Olle Persson, näringslivsrådgivare, 070 – 603 00 99

2008

Uppdragsgivare: Delsbo hembygdsförening
Uppdragsbeskrivning: Förstudie kring möjligheten att utveckla det kulturhistoriskt intressanta området kring Stömneån i Delsbo i turistisk riktning.
Roll: Konsult, förstudieförfattare.
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2008

Uppdragsgivare: Dellenbygdens Framtid ekonomisk förening
Uppdragsbeskrivning: Förstudie om möjlig ny organisering av turismsamverkan i Dellenbygden. Förslag om att bilda en ny ekonomisk förening fullföljdes dock inte.
Roll: Konsult, förstudieförfattare.

2009

Uppdragsgivare: LAG Leader Västra Skaraborg/Landsbygdsnätverket
Uppdragsbeskrivning: Mentorsinsats, innefattande främst processledning vid en hel utbildningsdag med LAG-gruppen där Leaderområdets utvecklingsplan uppdaterades.
Roll: Konsult/Mentor
Referens: Claes Fahlgren, verksamhetsledare, 0512-169 71

2010-ff

Uppdragsgivare: Destination Järvsö AB
Uppdragsbeskrivning: Medlem av projektgrupp med särskilt ansvar för upphandling, redovisning och rekvisition av EU-stöd.
Roll: Konsult
Referens: Olle Fack

2008

Uppdragsgivare: Via Futura ideell förening
Uppdragsbeskrivning: Moderator vid idékväll med lokala företagare kring möjliga nya utvecklingsprojekt kring optofiberteknik
Roll: Processledare
Referens: Roger Svensk, 070-672 51 32

2009-ff

Uppdragsgivare: Studieförbundet Bilda Gävle-Dala
Uppdragsbeskrivning: Förstudiearbete angående möjligt kulturutbyte mellan musikaliska
ledare i England, Frankrike och Sverige, inkl ansökan om medel ur EU:s Kulturprogram. Projektadministration vid Leaderprojekt om folkmusikkurs 2010-2012 med internationell lärarstab.
Roll: Förstudieledare, projektkonsult
Referens: Eiwor Kjellberg, folkmusikkonsulent, 073 – 043 83 62

Uppdaterad senast 2011-06-03

