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MittSkandias organisationsöversyn i 10 punkter. 
 
 Fastställd av årsmötet 2009  
 
 
1. Det är kontakter och informationsutbyte samt delaktighet som är 
nyckelbegreppen i MittSkandias relation med sina medlemmar. 
 
 
2. MittSkandia skall behålla en enkel och tydlig organisation. 
 
 
3. Alla kommuner i vår gränsregion bör vara medlemmar i MittSkandia, och 
behållas som medlemmar genom god ”medlemsvård”. 
 
 
4. MittSkandia ordnar två beslutande medlemsmöten per år. 
Det första är årsmötet i maj. 
Det andra är höstmötet, som behandlar pågående projektverksamhet och 
beslutar om verksamhetsplan och budget.  
 
 
5. Styrelsens storlek och sammansättning skall vara sådan att den 
representerar partnerskapet inom vår gränsregion.  
 
 
6. Styrelsens arbetsuppgifter fokuseras mot övergripande och 
framtidsinriktade mål- och inriktningsfrågor, samt uppföljning. 
Styrelsen skall ha 4 ordinarie möten per år. 
 Junimötet, då den nyvalda styrelsens arbetsorganisation och arbets-
inriktning behandlas, samt kompletterande direktiv tas för höstens 
medlemsmöte. 
 Höstmötet, som läggs direkt innan höst-medlemsmötet, då projekt-
verksamhet, verksamhetsplan och budget avhandlas. 
 Planeringsmötet i början av året, då årsmötet, höstmötet och årets 
styrelseverksamhet planeras. 
 Styrelsemötet före årsmötet, då styrelsens förslag till årsmötet beslutas, 
inklusive styrelsens årsberättelse och årsbokslutet. 
 
 
7. Särskilda informationsinsatser riktas till kommunmedlemmar som ej är 
representerade i styrelsen. 
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8. En styrelse som representerar regionens partnerskap nomineras 
på följande sätt: 
 
Från svenska sidan nomineras  
en ordinarie och en ersättare från Regionförbundet Västerbottens län . 
Kommunrepresentanterna och deras ersättare nomineras av kommunerna i 

Västerbotten - med tyngdpunkten i 2 gränskommuner mot Norge samt 
länets största kommun. 

Näringslivsrepresentanten och dess ersättare nomineras av kommunerna i 
Västerbotten. 

 
 

Från norsk sida nominerar  
Nordland fylkeskommune en ordinarie och en ersättare/vararepresentant. 
Kommunrepresentanterna och deras vararepresentanter nomineras av 

kommunerna i Helgeland, med en från vardera av de tre regionråden 
samt en ordinarie representant från Helgelands största kommun. 

Näringslivsrepresentanten och dess vararepresentant nomineras av 
kommunerna i Helgeland.  

 
 

Detta ger en styrelse med 6 ledamöter från vardera landet samt  
6 ersättare/vararepresentanter från varje land. 

 
MittSkandias valberedning ansvarar slutligen för att lägga fram ett förslag till 
styrelseval vid årsmötet. 
 
 
9. Medlemsstrukturen bibehålles så att det är Nordland fylkeskommune, 
Regionförbundet Västerbottens län  och samtliga kommuner i Västerbotten 
och Helgeland som har möjlighet att bli medlemmar. Företag och 
organisationer kan också bli medlemmar. 
 
 
10. Eftersom styrelsen inriktar sitt arbete mot de övergripande och 
framtidsinriktade frågorna så delegeras de löpande verkställighetsfrågorna till 
presidiet (ordföranden och vice/vara-ordföranden).  
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