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MidtSkandias høstmøte 27. oktober 2018
Tid:
Sted:
Deltakere:

Lørdag 27. oktober 2018, kl. 10.00 – 12.00
Scandic Meyergården, Mo i Rana
Se sak 5
FØLGENDE SAKER LÅ TIL BEHANDLING:

1

Møtet åpnes
Styreleder Patrik Persson ønsket alle medlemmene velkommen og overbrakte en hilsen fra
Katti Lundström, tidligere ansatt i MidtSkandia, til alle tilstedeværende. Det ble tatt en
gjennomgang til deltagende og stemmeberettigede medlemmer – ført som sak 4.
Styreleder erklærte deretter møtet for åpnet.

2

Valg av møteleder og referent
Møtet foreslo og besluttet følgende:
Møteleder: Patrik Persson
Referent: Jenny Sofie K. Larsen
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Valg av to til å underskrive protokollen
Møtet foreslo og besluttet følgende:
Johan Söderling
Johnny Hanssen

4

Oppsummering av stemmeberettigede
Følgende tilstedeværelse ble registrert:
Johnny Hanssen
Harald Lie
Asgeir Almås
Christine Trones
Arne Langset
Nina Loughlin
Hanne Davidsen
Ole Magne Kolstad
Geir Waage
Anita Sollie
Johan Söderling
Tomas Mörtsell
Patrik Persson
Sonja Eriksson
Anders Hjalmarsson
Linnéa Lindberg

Brønnøy kommune
Hattfjelldal kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune
Indre Helgeland regionråd
Lycksele kommun
Nesna kommune
Nordland fylkeskommune
Rana kommune
Rana Utviklingsselskap
Region Västerbotten
Storumans kommun
Storumans kommun
Vännäs kommun
Västerbottens Handelskammare
Åsele kommun

Andre
Kristin F. Rognerud
Jenny S. K. Larsen
Ole Petter Rundhaug
Thure Mårtenson
Olav Jern
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Møtet besluttet
å godkjenne innkallingen og forslag til saksliste for høstsmøtet.

6

Protokoll
Patrik gjennomgikk protokollen fra årsmøtet 25. mai 2018.
Til sak 11 – framtidens samarbeidsformer – ble det stilt spørsmål om hvorvidt Kvarkenrådet har
utarbeidet en tidsplan for informasjonsmøter med potensielle kommende medlemmer av
Kvarkenrådet EGTC. Olav Jern viste til at det ikke finnes en fastlagt tidsplan, men at han tar
innspillet med seg til Kvarkenrådets sekretariat. Styreleder informerte samtidig om at det er
foreslått et møte mellom sekretariatene i Kvarkenrådet, MidtSkandia og Blå Vägen-foreningen
8. november for å drøfte status i Kvarkenrådets prosess.
Til sak 13 – REGINAs sluttkonferanse – la Johnny Hanssen, Brønnøy kommune, til at kommunen
er fornøyd med prosjektet og synes de har fått gode resultater ut av det så langt. Nå gjelder det
å jobbe videre med implementeringen.
Møtet besluttet
å godkjenne årsmøteprotokollen.
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Informasjon
Rekruttering av personal svensk side
Det skal rekrutteres en erstatter for Thure, da han går av med pensjon. Etter fristens utløp,
var det kommet 10 søknader på stillingen, der flertallet er bosatt i Hemavan/Tärnaby. Presidiet
vil gjennomgå søknadene i uke 45. Skulle man ikke lykkes å rekruttere noen i denne omgang, er
styret åpen for å flytte MidtSkandias kontorsted til andre steder enn Tärnaby.
Prosjektsøknader
Det ble orientert om status i matprosjektet, som det under årsmøtet i mai ble vedtatt at skulle
søkes Interreg-finansiering til. Søknadene ble levert innen fristen 12. september. Nå jobber
sekretariatet med kompletteringer etter spørsmål for Botnia Atlantica-sekretariatet.
Kompletteringsspørsmålene har dreid seg om å spisse målsettingene i prosjektet, og
MidtSkandia ble anbefalt å plukke vekk skolesamarbeid for å sikre rekruttering til matbransjen
fra prosjektet, samt å tone ned delene av prosjektet knyttet til kompetanseutvikling.
Hovedinnretningen i prosjektet er nå å utvikle en digital plattform, initiere nye
transportsamarbeid og eliminere grensehinder for økt handel med lokale råvarer og lokalmat.
Det skal jobbes med hovedaktiviteter relatert til handel og logistikk på tvers av den svensknorske grensen. Botnia-Atlanticas styringskomité har beslutningsmøte 29. november.
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Forslag til finansiering av samarbeidsprosjekt Malgomajskolan og Mosjøen vgs.
Restaurantutdanningene ved Malgomajskolen i Vilhelmina og Mosjøen videregående skole har
samarbeidet i flere år med elevutveksling og utvikling av restaurantutdanningene. Skolene har
ikke ressurser til å selv finanisiere elevutvekslingen. Et av målene er at Malgomajskolens elever
skal kunne delta ved det årlige mateventyret og konkurransen Arktisk Mat i Mosjøen
(www.arkmat.com) og at Mosjøens elever skal kunne delta ved Wilhelmina Winter Week. I
dette ligger også samarbeid med bedrifter på begge sider av grensen for praksisplasser m.m.
Skolene har i første hånd behov for finansiering av reiser og opphold for elevene i en
toårsperiode. En reise i hver retning per år er beregnet til å koste ca kr 100 000.
Det langsiktige målet for skolene er å få til en langsiktig finansiering av Arktisk mat og å bygge
en grenseoverskridende ”matakademi”. Dette for å forsterke utdanningene, sikre næringslivets
rekrutteringsbehov og utvikle en lokal grenseoverskridende gastronomi.
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Møtet besluttet
I.
å gi styret i oppdrag å føre diskusjonene med Malgomajskolen og Mosjøen vgs.
om størrelsen på tilskuddet til skoleutvekslingen.
II.
at prosjektet skal gå over årene 2019 og 2020.
III.
at midlene skal tas over MidtSkandias eget budsjett.
IV.
at MidtSkandias navn skal finnes i enhver beskrivelse av samarbetet.
9

Økonomi
Regnskapsrapport tom. september 2018
Det ble vist til regnskapsrapport tom. september. Det ble også gjort oppmerksom på at Nordisk
ministerråd nylig hadde meddelt at MidtSkandia har omlag 200 000 DKK utestående som kan
hentes ut i 2018. Videre er det noen medlemsavgifter som innbetales i disse dager, deriblant
Region Västerbottens avgift på kr 300 000, som dermed heller ikke framkommer av rapporten.
Møtet besluttet:
I.
å ta regnskapsrapporten per september 2018 til orientering.
II.
at budsjett 2018 legges inn som egen kolonne i underlaget og at oppdatert
underlag vedlegges protkollen fra høstmøte.
Budsjettforslag 2019
I tilknytning til budsjett for 2019, ble det diskutert om det skulle avsettes en spesifikk sum i
budsjettet for å jobbe med utviklingsoppgavene knyttet til EGTC og oppfølging av REGINA. Når
det gjelder EGTC ble det vist til at MidtSkandia under årsmøtet vedtok at man vil kobbe tett
med Kvarkenrådet i prosessen; noe som krever at det gjøres en god del jobb, og sannsynligvis
vil MidtSkandia måtte hente inn en eksterne tjenester. Geir Waage, Rana kommune, påpekte at
man må beregne tid og ressurser blant annet for å jobbe inn mot nasjonale myndigheter,
regionalt nivå og aktører på lokalt nivå. Representanten la videre fram et forslag om at man
minst på norsk side rigger seg med en dedikert person som utfører det nødvendige arbeidet.
Slik budsjettforslaget ligger er det ikke avsatt et gitt beløp til arbeidet med EGTC- og REGINAoppfølging, men styreleder og sekretariat påpekte at MidtSkandia har økonomisk rom til å gjøre
en slik innsats som møtet uttrykte ønske om.
Møtet besluttet:
å gi styret fullmakt til å utarbeide et eget budsjett koblet til oppfølging av EGTCprosessen og REGINA. Dette sees i sammenheng med virksomhetsplanen for 2019.
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Forslag til strategi- og virksomhetsplan
Sekretariatet gjennomgikk forslag til virksomhetsplan for 2019.
Under satsingsområde 2, ”Forbedre infrastrukturen i øst-vestlig retning”, det det foreslått at
oppfølgingen av Trafikkstrategi for E12-regionen også inkluderer utforming av en kortversjon av
strategien på engelsk som kan brukes inn mot EU-systemet. Sekretariatet vil følge opp
innspillet. Videre ble det presisert at det er viktig at også lokalt nivå (kommunene)
implementerer strategien. Dette er noe MidtSkandia aktivt vil følge opp og oppfordre
kommunene til å gjøre. Tilslutt ble det også løftet fram at videre diskusjoner og påvirkning mot
nasjonalt nivå og trafikkmyndighetene vil koordineres i mot arbeidet med implementering av
planen sammen med Blå Vägen-foreningen og Kvarkenrådet.
Det kom ingen forslag til tekstendring i plandokumentet.
Møtet besluttet:
å vedta strategi- og virksomhetsplan for 2019.
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Øvrige spørsmål
Med bakgrunn i diskusjonene under møtet knyttet til EGTC-prosessen og i og med at store deler
av styret var tilstede, ble det fremmet forsalg om å fastsette dato innen årsskiftet for neste
styremøte.
Neste styremøte blir 18. desember i Hemavan/Tärnaby.
Sekretariatet ble bedt om å ha klar en tidslinje til møtet for hvordan kommuner, næringsliv,
fagforeninger etc. skal involveres i EGTC-arbeidet.

12

Møtet avsluttes
Møteleder takket for en flott 30-årsmarkering og et engasjerende og positivt høstmøte. Møtet
erklærtes deretter for avsluttet.

Protokollen er godkjent elektronisk

Patrik Persson
Styreleder

Johnny Hanssen
protokoll

Johan Söderling
protokoll

Jenny S. K. Larsen
Referent

MidtSkandia
c/o Samservice
920 64 Tärnaby

tel: +46 954 140 00

www.midtskandia.org

