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Beslutande:
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Patrik Persson
Asgeir Almaas
Johan Söderling
Hanne Davidsen
Kari Anne Bökestad Andreassen
Anita Sollie
Arne Langset
Geir Waage

Övriga deltagare:

Thure Mårtenson, MidtSkandia, Sekreterare
Kristin Frodahl Rognerud, MidtSkandia
Jenny S.K.Larsen

Ärenden

1

Öppnande, beslutsförhet
Styrelsens ordförande Patrik Persson hälsar alla välkomna och öppnar dagens
möte. Genomgång av deltagare, kallelse och dagordning. Deltagarna godkänner
kallelsen, och ordföranden konstaterar att styrelsen är beslutför.

2

Val av justerare
Styrelsen beslutar
Hanne Davidsen utses till Justerare av dagens protokoll.

3

Ordförande

Protokoll
Styrelsen beslutar
att styrelsens årsmötesprotokoll kan läggas till handlingarna.

4

Ekonomi
Thure presenterade budgetförslag för 2018 (Se bilaga)
Halvårsrapporten tyvärr ofullständig på grund av utdragna inbetalningar från bl a
Fylkeskommun och projekt redovisningar. Bokslut för 2017 presenteras vid
aprilmötet.
Styrelsen beslutar
Godkänna budgetförslaget för 2018

5

Status pågående projekt
Arne Langseth redogjorde för statusen i E12 Atlantica Transport.(se bilaga)
Fokus i projektet handlar nu om en gemensam trafikstrategi och framtida
samverkansformer. Arne gjorde en grundlig genomgång av ett tänkbart framtida
EGTC.
Presentationen väckte en långs diskussion och många frågor. Bl a så
efterfrågades en tidsplan för ett eventuellt införande av EGTC. Hur ser
förankringen ut? hur ska förankringen gå till? Vi behöver också engagera NFK.
Ordförande och Kommunchefer i Rana, Umeå och Vasa kommuner har planerat
in ett möte i januari för att diskutera utvecklingsarbete längs E12 korridoren.
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REGINA
Thure redogjorde för statusen i REGINA projektet.(se bilaga)
REGINA projektet har fokus på 3 områden.
1. Demografiska utmaningar i glesbygd
2. Potentiella markkonflikter och den sociala påverkan konflikterna får.
3. Hantering av grön tillväxtpotential inklusive lokalt bevarande av vinster
Ett av verktygen för att hantera lokala utmaningar är LS3 (Lokal smart
specialisering) LS3 är en 7-stegs arbetsmodell som stödjer kommunförvaltningen
att ta fram en lokal specialiserings strategi. Ytterligare rapporter/handböcker har
tagits fram inom fokusområdena. De finns för läsning/nedladdning på
MidtSkandias hemsida under projekt REGINA. MidtSkandias uppdrag är att vara
med och stötta de deltagande kommunerna i deras arbete (Storuman,
Brönnöysund och Alstahaug) och marknadsföra/förankra resultaten från projektet.
Brönnöy, Alstahaug och Storuman bjuds in till nästa möte för att presentera sina
erfarenheter.
Styrelsen beslutar:
Ordföranden tackade för informationen och styrelsen beslutade att skicka med
frågeställningarna som kom fram under presentationen av E12 Atlantica
Transport. När det gäller REGINA projektet så beslöt styrelsen att lägga nästa
sammanträde i anslutning till REGINA-projektets workshop i Hemavan den 19
april. REGINA-projektet avslutas i september 2018 och styrelsen föreslog
deltagande från MidtSkandia vid avslutningskonferensen i Sodankylä/Rovaniemi.
6

Gränsöverskridande samverkansformer
(ingick i punkt 5)

7

Projekt
Kristin presenterade förslag på projekt för att minska plastens miljöpåverkan. (se
bilaga) Styrelsen föreslog att kontakta Polarcirkelsens Friluftsråd, HAF, SINTEF
och SMIL som eventuella samarbetspartners i projektet. Det föreslogs även att
det ska sättas upp konkreta mål för återvinning i projektet. Utbildning och
konkreta insatser togs också upp som nycklar till framgång. Skolorna bör också
engageras, via t ex kampanjer.
Thure presenterade förslag på projekt inom lokal mat och matupplevelser i
MidtSkandia (se bilaga) I diskussionen föreslogs att fokus bör sättas på det som
skiljer MidtSkandia från andra aktörer som driver lokal mat. Tex gränshinder och
det som ger mervärden av att jobba gränsöverskridande. Tankar framfördes
också om att knyta projektet till Hadnesöyprojektet.
Styrelsen beslutar:
Ordföranden tackar för presentationen och styrelsen ställer sig bakom fortsatt
arbete med projekt idéerna. Projektförslag läggs fram på styrelsemötet den 19
april.

8

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar:
Nästa styrelsemöte blir den 19 april i Hemavan. Kl 09.00-12.00
Efter lunch håller REGINA en workshop som alla är välkomna till.

9

Övriga frågor
Styrelsen ställde sig bakom att Slutkonferensen för E12 Bottnina Atlantica
transport läggs inom E12 regionen, och att det är viktigt att bjuda in deltagare
utanför MidtSkandia.
Kristin fick i uppdrag att sända ut sammanfattning från Nordligt Forum
Vidare föreslogs att göra en sammanfattning av REGINA på norsk sida.
Dessutom i god tid skicka ut ”save the date” för styrelsemötet den 19 april.
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Mötets avslutning
Ordföranden tackade alla för engagemanget och speciellt Hanne Davidsen för
ett fantastiskt spännande och intressanta dagar i Nesna.

Ordförande
Patrik Persson
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