VINDELÄLVEN-JUHTATDAHKA
Biosfärområdeskandidat

Protokoll
Plats:
Hotell Forsen i Vindeln
Tid:
kl. 09.00 - 16.00, den 4 oktober 2016
Justering: Eva-Lisa Myntti, Stig Westbergh
Närvarande
Björn Jonsson, ordförande, Länsstyrelsen
Johanna Gardeström, kansliet, koordinator
Ola Jennersten, WWF
Janne Ask, fjällkommun (Sorsele)
Jeanette Knutstam, skogskommun (Vindeln)
Malin Ackermann, skogskommun (Lycksele)
Johan Söderling (utgår kl. 11.30), kustkommun (Vännäs)
Eva-Lisa Myntti, Grans sameby
Jim Persson, Rans sameby
Osvald Jonsson, turism
Ann-Christin Blind, fjällby
Erika Larsson, areella näringar (LRF)
Arne Lindström, areella näringar (LRF)
Kristina Nilsson, skogen (Skogsstyrelsen)
Anders Enetjärn, kustby
Anders Forsberg, ideell organisation (STF)
Staffan Landström, ideell organisation (NF)
Christer Nilsson, Umeå universitet
Stig Westbergh, fisket (Ume-Vindelälvens fiskeråd)
Anders Nilsson, fisket (Ume-Vindelälvens fiskeråd)
Lena Friborg, Region Västerbotten
Karin Fällman (kom 13.30), turism
Övriga deltagare: Sekreterare Frida Hallgren, Vindelns kommun; Robert Karlström, praktikant (deltog 9-12); Camilla Ullström, kommunikatör (deltog 9-12);
Maria Broberg, kommunikatör (Sorsele, deltog 9-12); Ulla Blomqvist (deltog
13-14),
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1. Öppnande av möte
Björn Jonsson förklarar mötet som öppnat.
2. Val av mötessekreterare
Frida Hallgren utses till sekreterare.
3. Val av justerare
Eva-Lisa Myntti och Stig Westbergh utses att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning
Björn Jonsson informerar om dagordningen och frågar styrelsen om dagordningen kan godkännas.
Johan Söderling får ordet och önskar få en beskrivning av vad de deltagande
kommunerna förväntas genomföra för insatser som diskuterades på föregående styrelsemöte. Björn Jonsson informerar om att en återkoppling lämnas i
ärendet under punkten föregående protokoll.
Osvald Jonsson väcker en fråga om ambassader för projektet. Björn Jonsson
informerar om att frågan om ambassader diskuteras under punkten gällande
verksamheten.
Beslut
Dagordningen godkänns.
5. Föregående protokoll
Björn Jonsson går igenom några av besluten från föregående protokoll och
frågar styrelsen om de har några synpunkter.
Jan Ask fick vid föregående styrelsemöte den 2 juni 2016 ett uppdrag att
skriva till kommuncheferna i de deltagande kommunerna för att få tjänstemän i respektive arbetsgrupp att aktivt arbete med Biosfärsprojektet. Arjeplog och Sorsele kommun har godkänt att en tjänsteman ska få i uppdrag
att arbeta med projektet. Jan återkopplar till Johanna när han fått besked av
övriga.
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Beslut
Protokollet föranleder inga ytterligare åtgärder och läggs därför till handlingarna.
6. Personalfrågor

Björn/Johanna

Information om personalläget
En person inom kansliet är fortsatt sjukskriven. Sjukskrivningen beräknas
pågå till i slutet av oktober. Planen är att personen efter sjukskrivningen påbörjar arbetsträning på 25 %.
Den tjänsteperson som arbetat med projektets ekonomi har avslutat sin tjänst
på Länsstyrelsen. En rekrytering pågår.
Presentation av nya medarbetare
Johanna Gardeström informerar om att hon har gått ner i arbetstid och arbetar
just nu endast 80 %. På grund av att Johanna har gått ner i arbetstid samt att
den andra projektledaren är sjukskriven har medel kunnat frigöras för att anställa två nya medarbetare på visstid. Utöver nyanställningarna har en praktikant anställts under en del av hösten 2016.
Presentation av nya medarbetare:
- Robert Karlström, praktikant. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit att
förbereda utbildningsprogrammet för ambassadörer.
- Camilla Ullström, kommunikatör. Ansvarar för projektets sociala medier,
webbplats med mera. Camilla har även påbörjat ett samarbete med alla deltagande kommuner för att korrekt information om projektet ska finnas tillgänglig på samtliga kommuners webbplatser.
- Maria Broberg, arbetar 20 % inom Vindelälven-Juhtatdahka med kommunikation. Maria är placerad i Sorsele och arbetar resterande tid (80%) som destinationsutvecklare för Swedish Lapland.
Arbetsmiljö
Björn Jonsson uppdrogs vid föregående styrelsemöte att se över ansvarsfördelningen för arbetsgivaransvaret med Vindelns kommun för de anställda
medarbetarna på kansliet.
På styrelsemötet informerar Björn om de åtgärder och den ansvarsfördelning
som Länsstyrelsen kommit överens om med Vindelns kommun. Björn ska
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tillsammans med Per-Erik Magnusson (Vindelns kommun) ha utvecklingssamtal med Johanna i oktober-november.
Beslut
Informationen är delgiven.
7. Ekonomi
Lägesbeskrivning
Projektet hade den 31 augusti 2016 förbrukat 45 % av årets budget. Enligt
prognosen (årsbudget/12 månader x 8 månader) skulle 67 % av årets budget
varit förbrukad vid den aktuella tidpunkten. Johanna Gardeström meddelar
att prognosen på helår dock visar på att alla medel kommer att användas.
Per den 31 augusti 2016 hade 37 % av intäkterna förbrukats av de medfinansieringsanslag som projektet beviljats från deltagande parter. WWF:s representant (Ola) meddelar att deras stöd kan flyttas över till nästkommande år
vid behov.
Ekonomi för 2018
HAV har godkänt medfinansiering för 2018 motsvarande 400 tkr.
Vännäs kommun har godkänt medfinansiering motsvarande 150 tkr.
Björn meddelar att en förfrågan om medfinansiering kommer att skickas in
till Länsstyrelsen inom kort.
Den totala medfinansieringen för verksamhetsåret 2018 är inte klar. Arbetet
fortgår för att klargöra finansieringen.
Stig Westbergh efterfrågar en utredning som undersöker vilka medfinansieringsmedel som flyttas mellan år.
Beslut
Kansliet uppdras att i framtiden ta fram ekonomiska kvartalsrapporter som
sedan delges styrelsen.
Kansliet uppdras även att utreda vilka medel från medfinansieringen som kan
föras över till kommande år. Detta för att möjliggöra en långsiktig plan för
förbrukningen av de medfinansieringsmedel som inkommer till projektet.
Informationen anses i övrigt som delgiven.
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8. Verksamhet
Kort om läget 2016
Johanna Gardeström informerar om några av aktiviteterna som genomförts i
projektet under verksamhetsåret 2016. Aktiviteterna som informeras om var
bland annat:
- Anders Esselin anlitad som bollplank i 100 timmar
- Arbetsgrupp med representanter från deltagande kommuner
- Möte med forskare
- Framtagandet av strategidokument
- Möte med samiska koordinatorer
- Unesco-ansökan: Skrivar-workshop, materialinsamling på Länsstyrelsen,
uppdatering av kartan för projektet och buffertzon.
Kartor till ansökan om bildandet av ett biosfärsområde
Styrelsen har tidigare fattat beslut om att bibehålla den karta som utarbetades
vid framtagandet av förstudien av projektet. Den ursprungliga kartan uppfylller inte Unescos krav och behöver därför omarbetas i arbetet med framtagandet av ansökan om bildandet av ett biosfärsområde.
På styrelsemötet den 4 oktober 2016 informerar Johanna Gardeström om förslaget till ny karta över biosfärsområdet. Kartan redovisar ett kärnområde
som består av nationalälven Vindelälven och vattnet i Umedeltat samt en
buffertzon. Buffertzonen innehåller riksintressen för rörligt friluftsliv, riksintresse för friluftsliv, rennäringen, Umedeltat (land) och Umeälvssträckan
mellan Vindelälven och deltat.
Eva-lisa Myntti påpekar att kartan inte speglar vart Grans sameby verkar och
vill därför arbeta fram förslag på nya gränser. Ann-Christin Blind saknar Laisälven på kartan. Johanna Gardeström meddelar att Laisälven inte verkar omges av riksintressen men kommer troligen göra det inom kort.
Arbetet med revideringen av kartan och dess buffertzoner fortsätter och kommer regelbundet att delges styrelsen.
Nytt informationsmaterial
Johanna Gardeström informerar om aktuellt arbete inom information om
kommunikation. Arbete som informeras om är den nya broschyr som tagits
fram, T-shirtarna som köpts in samt arbetet med framtagandet av förslag till
logotype till projektet.
Beslutsunderlag
- Sammanfattad verksamhetsrapport 2016.
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Beslut
Till nästa sammanträde uppdras Johanna Gardeström att redovisa riksintressena på framtagen karta var för sig.
Kommunrepresentanterna uppdras se över vilka aktuella biosfär-arbetsområden som kommunrepresentanter skulle kunna utföra i tjänsten.
Projekt, sökta och finansierade – läget (bil 2)
Johanna Gardeström informerar om aktuella projekt som genomförts under
sommaren 2016. Projekten som informeras om var bland annat Kullar och
klang.
Johanna Gardeström informerar även om att deltagande i Projektet ”Northern
Periphery and Arctic Programme” (NPA) inte kommer att genomföras.
Osvald Jonsson väcker frågan om möjligheten att utveckla/skapa ambassader
inom biosfärsområdet. På ambassaden föreslås att besökaren ska kunna få information om biosfärsområdet samt att den aktuella platsen som utgör ambassaden ska få en symbol som visar att platsen är ambassad för projektet.
Beslutsunderlag
- Projektlista 2016
Beslut
Arbetsgruppen uppdras att mer konkret se på ett förslag att utveckla ambassader för projektet. Uppdraget ska redovisas till styrelsen så snart som möjligt.
Möten inklusive presentation om nationella biosfärmötet
Johanna Gardeström informerar om aktuella möten som genomförts inom ramen för projektet samt informerar om det nationella biosfärsmötet som genomfördes i september som medarbetarna på kansliet deltog i plus två representanter från Grans sameby.
Redovisning finansierade projekt
- Italienresa om mat
Ulla Blomqvist informerar om projektet ”Italienresan om mat”.
- Inlandet som en gastronomisk region 2016-2020
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Ulla Blomqvist informerar om projektet inlandet som en gastronomisk region
2016-2020.

Lägesrapport från två intressanta områden
- ”Route Gastronomique”
Ulla Blomqvist informerar om projektet ”Route Gastronomique”.
- ”Buss på väg 363”
Karin Fällman informerar om arbetet med att försöka skapa en buss på
väg 363 från Umeå till Ammarnäs.
I dagsläget finns ingen sammanhållen kollektivtrafik på väg 363 från
Umeå till Ammarnäs. För att resa från Ammarnäs till Umeå med kollektivtrafik måste resenären resa via Lycksele.
En arbetsgrupp bestående av Annika Sandström, länsturistchef vid Region
Västerbotten, Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg vid Region Västerbotten och Johanna Gardeström, Vindelälven-Juhtatdahka, har bildats för att
arbeta med möjligheten till skapandet av en kollektivtrafik mellan Ammarnäs och Umeå längs väg 363. Arbetsgruppen ska planera på potentiella möjligheter att söka medel för en förstudie inom området. Om medel
till personal beviljas, kan biosfär äga och driva förstudien.
Fokusområden och temagrupper – disk
Johanna Gardeström informerar om kansliets arbete med fokusområden och
temagrupper.
Eva-Lisa uppmanar att titel på projektet ”Faunaturism” (innovationer/och utveckling inom rennäringen) bör revideras eftersom att hennes sameby inte
arbetar med rovdjursturism. Syftet med projektet var från deras sida att hitta
sätt att minska rovdjurs renpredation.
Arne föreslår att Vindelälven-Juhtatdahka ska informera medborgarna som
är boende inom biosfärsområdet om hur bland annat skogens tillgångar påverkar den lokala ekonomin liksom samhällsvinsten av att behålla fler steg
av förädlingen inom området.
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Anders Enetjärn framför att de i Tavelsjö arbetar för att göra området mer attraktivt att bo i och att möjliggöra boende på landsbygden är viktiga projekt
inom biosfär.
Eva-Lisa framför vikten av att produkter som framställs i området även förädlas inom här i någon mån för att stärka den lokala ekonomin.
Lena påpekar att vi lyfta fram Vindelälven som den unika plattformen för
samarbetet inom biosfär. Den rinner genom hela området och detta borde
kanske på något sätt återspeglas i fokusområden.
Stig Westbergh vill att vatten läggs till i fokusområdet jord och skog:
”Jord, skog och vatten”.
Jeanette Knutstam anser att biosfärområdet ger en kvalitetsstämpel som ska
öka attraktiviteten för hela älvsområdet.
Ann-Christin föreslår framtida samarbete med Folkhögskolor för skapandet
av temaresor längs Vindelälven. Start i Ammarnäs, där man lär sig om den
samiska kulturen och leverne, sedan vidare till Sorsele och nedströms. Olika
teman på vägen.
Janne ser att svårigheten med fokusområdena kan vara att baka in en eller
några röda trådar som kan knyta ihop projektets arbete och som sedan kan
marknadsföras.
Beslutsunderlag
- Förslag på fokusområden
Beslut
Alla ledamöter och ersättare i styrelsen uppdras att ta fram konkreta förslag
på vad biosfärsområdets fortsatta arbete ska fokusera på. Förslagen ska sedan inarbetas i Fokusområdena.
Beslutspunkter
Traktamente och arvode utöver styrelsemöten
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Beslutsunderlag

Förslag till traktamente och arvode vid tilldelade uppdrag
Beslut

Förslaget till traktamente och arvode vid tilldelade uppdrag godkänns.
Bertil Hagberg, kringresande utställning
Beslutsunderlag

Förslag till vandringsutställning
PM om projektutställning, ”Med vingar längs Vindelälven”
Beslut

Styrelsen avstår från att delta i utställningen.
Godkännande rapporter för avslutade projekt
Beslutsunderlag

Slutrapport Kullar och klang
Finland Rovdjursturism
Beslut

Slutrapporterna för projekten ”Finland Rovdjursturism” och ”Kullar och
klang” godkänns och läggs till handlingarna.
9. Föreningsfrågor
Föreningsbildande
Björn Jonsson informerar om bakgrunden kring det eventuella bildandet av
en förening kring arbetet för biosfärkandidaturen Vindelälven-Juhtatdahka.
Styrelsen diskuterar bland annat följande förändringar i förslaget till föreningsstadgar:
- Rådet utgår ur förslaget till föreningsstadgar
- Laisälven ska nämnas i texten
- Tavelsjöbygdens medverkan i föreningen ska förändras till ”samt Tavelsjöbygden” inte ”inklusive Tavelsjöbygden”
- Årsmötet hålls årligen senast under maj månad
- Föreningens verksamhetsår måste tydliggöras i föreningsstadgarna
- Ska föreningen ha stödmedlemmar utan rösträtt eller ska enskilda medlemmar ha differentierad rösträtt.
- Justeringsmän byts ut till ordet justerare eller justeringspersoner
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- Styrelsen ska bestå av minst 7 personer och maximalt 13 personer
Beslutsunderlag

Förslag till föreningsstadgar

Beslut

Styrelseledamöterna och ersättarna får möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till föreningsstadgar. Synpunkterna ska vara inkomna
till projektets kansli senast den 11 oktober 2016.
Kansliet uppdras att utreda vilka parter som ska vara representerade i styrelsen.
Kansliet uppdras att utreda hur andra biosfärområden strukturerar sina föreningsstadgar samt om enskilda medlemmar i dessa föreningar har rösträtt
och om rösträtten i sådana fall är differentierade.
Efter dagens styrelsemöte och inkomna synpunkter från styrelsens ledamöter
och ersättare uppdras kansliet sammanställa ett nytt förslag till föreningsstadgar som ska behandlas på styrelsemötet i december.
10.Övriga frågor
Vakanta platser i styrelsen
Björn Jonsson föreslår att respektive organisation som har en vakant plats i
styrelsen får möjlighet att nominera en nya personer men att Rusksele by får
möjlighet att nominera en person till den vakanta platsen som uppstått i och
med avsägelsen från Vormsele.
Beslut

Kansliet uppdras skicka en påminnelse till de organisationer som har vakanta
platser i styrelsen om att nya ledamöter och ersättare bör väljas.
Rusksele by får möjlighet att nominera en person till den vakanta platsen som
uppstått då ersättaren från Vormsele avsagt sig sin plats i styrelsen.
11. Kommande möten
a. Lycksele 9 december 2016
b. Ev. Rusksele februari 2017

11

c. Adolfström maj/juni 2017
12. Avslutning
Björn Jonsson avslutar mötet kl. 16.20.

