
VINDELÄLVEN-JUHTATDAHKA   

Biosfärområdeskandidat 
  

 

    

  

 

 

Styrelsemöte 
 

Plats: Vindelgallerian (Karlsgårdsvägen 22) i Vindeln 

Tid:  31 januari 2018, kl 10.00 – 13.30 

Kallade:  Ordinarie ledamöter + ersättare 

 
Närvarande 
Björn Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten, ordförande 

Ola Jennersten, Världsnaturfonden - inkom 11.25. 

Kjell Öjeryd, Fjällkommun (Sorsele) 

Jeanette Knutstam, Skogskommun (Vindeln) 

Annika Myrén, Umeå kommun - lämnade mötet 11.50. 

Eva-Lisa Myntti, Sameby (Grans sameby) 

Jim Persson, Sameby (Rans sameby) 

Erika Larsson, areella näringar (LRF) 

Ann-Christine Blind, Fjällby (Laisälvens byar) 

Per-Gunnar Olofsson, Kustby (Tavelsjö) 

Anders Forsberg, Ideella organisationer (STF) 

Christer Nilsson, Universitet (Umeå Universitet) 

Stig Westberg, Fiske (Ume-Vindelälvens fiskeråd) 

Karin Fällman Stenlund, Turism (Gold of Lapland) 

Erik Alnersson, Skogsby (Rusksele) 

Göran Jonsson, Sameby (Rans sameby), 

Arne Lindström, Areella näringar (LRF) 

Bengt Kriström, Universitet (SLU) 

 

Övriga 
Johanna Gardeström, kansliet, koordinator  

Anna Sandgren, sekreterare 

Cecilia Wallinder, Gold of Lapland 

Anders Esselin, Man & Nature 
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1. Öppnande av möte  

Styrelsens ordförande Björn Jonsson förklarar mötet som öppnat.  

2. Val av mötessekreterare 

Anna Sandgren väljas som sekreterare 

3. Val av justerare 

Karin Fällman Stenlund och Göran Jonsson utses att justera dagens protokoll. 

4. Godkännande av dagordning 

Styrelsens ordförande Björn Jonsson informerar om dagordningen.  

Under punkt 10 övriga frågor görs följande tillägg ”Information om Bothnia Atlantica 

projektet Bärkraft från Karin Fällman Stenlund”. 

Ordföranden frågar styrelsen om dagordningen kan godkännas med det  

tillägget.  

Styrelsens beslut 

Dagordningen godkänns.  

5. Föregående protokoll    

Ordföranden frågar styrelsen om någon i styrelsen har några synpunkter på föregående 

protokoll. Styrelsen har inga synpunkter på föregående protokoll. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll styrelsemöte den 27 november 2017 

Beslut 

Föregående protokoll lämnas utan åtgärd och läggs till handlingarna. 

6. Personalfrågor     

a. Information om personalläget 

Koordinator Johanna Gardeström informerar om aktuellt personalläge inom projektet. 

Malin Karlsson har beviljats tjänstledighet 100 % i 10 månader för att prova annat jobb. 

Under Malins frånvaro kommer inte någon vikarie att anställas utan Johanna fortsätter en-

sam på kansliet. Under januari och februari 2018 går Gunnel Grelsson, Länsstyrelsen Väs-

terbotten, in som medhjälpare med remisshantering i ansökan. 
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b. Samverkan med Gold of Lapland i kommunikationsarbete 2018  

När det gäller arbetet med kommunikation så kommer projektet att ta hjälp av Cecilia  

Wallinder, Gold of Lapland, på konsultuppdrag motsvarande 30 %. 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

7. Ekonomi 

a. Lägesrapportering    

Koordinator Johanna Gardeström informerar om det aktuella ekonomiska läget utifrån 

budget 2017. 

Under 2017 har huvudprojektet gjort ett överskott på 271 tkr i till stor del beroende på 

personal som slutat och inte blivit ersatta samt att den planerade biosfärambassadörutbild-

ningen inte blev av. 

Under hela projektperioden 2015-2017 har huvudprojektet gjort ett underskott på totalt 34 

tkr. Underskottet kommer att nollas genom en omföring från underprojektet av motsva-

rande belopp. 

För underprojekt redovisas ett överskott motsvarande 655 tkr för 2017. Dessa pengar 

kommer att finnas kvar till kommande år. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomirapport, resultatrapport 2017 

 
Beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

8. Verksamhet     

a. Verksamhetsrapport 2017  

Johanna Gardeström presenterar verksamhetsrapporten för år 2017. 

 

Under 2017 har nedanstående verksamhetsområden prioriterats: 

- Arbetet med Unesco-ansökan och utvecklingsplan 

- Information och kommunikation 

- Kontakt med forskare och andra utbildningsinstanser 

- Arbetet med biosfäriska projekt 
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- Organisationen 

 

Projektets inblandning i projektet ”Transport på väg 363” har inte medför några övriga 

kostnader än Johanna Gardeströms nedlagda arbetstid. 

Under hösten har extra tid fått läggas på möten i Vindeln med kommunen, företagarna och 

ett öppet möte. Mötena har handlat om att möta de frågor som framkommit om framförallt 

markägares och näringslivets påverkan vid ett bildande av biosfärområde. 

Utöver 2017 års verksamhet berättade Johanna att Arcum, vid Umeå Universitet, har bju-

dit in forskare och verksamma inom Vindelälven-Juhtatdahka till en gemensam workshop 

för att spåna fram idéer och möjlig finansiering till forskning i området. Tid och plats är 

17 april, kl 10-16, på Sliperiet på konstnärligt campus i Umeå.  

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsrapport 1 januari 2017 – 31 december 2017 

Beslut 

 

- Verksamhetsplanen för 2017 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
b. Ansökan – information om remissyttranden 

 

Johanna Gardeström informerar styrelsen om de yttranden som inkommit och hur sam-

manställningen av yttranden har gjorts.  

Det går ännu någon vecka framöver att inkomma med konstruktiva yttranden, trots att 

sista dagen för yttranden var den 8 december 2017. 

Vissa processer har varit tidskrävande men positiva för den ansökan som, efter korrige-

ringar, slutligen ska inlämnas till Unesco. 

 

 

Styrelsens beslut 

Johanna Gardeström får i uppdrag att föreslå en ny formulering och skicka den till styrel-

sen på remiss. Styrelserepresentanterna kommer med synpunkter snarast. 

 

Kommentar från Johanna:  

Efter remissrunda blev målet (godkänt av styrelsen via mail): att tillsammans utveckla, 

stödja och bevara den rika och unika naturen, kulturen samt människors livskvalitet i Vin-

delälven – Juhtatdahka så att alla kan leva uppleva, utvecklas och må bra i såväl stad som 

landsbygd idag och i framtiden. 

 

 

Underlag 

- Sammanställning av remissyttranden 

  
c. Projektansökningar 

Ansökan om sponsring av Vindelälvsdraget 
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Föreningen Vindelälvsdraget har inkommit med en förfrågan om sponsring/stöd/projekt-

medel för Vindelälven – Juhtatdahka Biosfärskandidat i samband med Vindelälvsdraget 

2018. Det finns ett flertal paketlösningar och beroende på pris får projektet synas på olika 

sätt. Dock bör det vara ett projektstöd och inte sponsring. 

Det finns en arbetsgrupp som ska se över regler för framtida projektstöd. 

Styrelsens beslut 

Arbetsutskottet får i uppdrag att ta ett beslut i ärendet om bidrag till föreningen Vindel-

älvsdraget.  

d. Skrivelse från VIKOM – bordlagt från föregående möte 

Ordföranden Björn Jonsson redogör för den skrivelse som inkommit från VIKOM, Vinde-

lälvskommunernas ekonomiska förening. VIKOM är en av de stora föreningarna kopplad 

till samarbetet mellan kommuner inom biosfärområdet. 

Ordföranden föreslår att Leopold Sjöström som representant för VIKOM, får delta på sty-

relsens kommande möten som adjungerande deltagare.  

Styrelsens beslut 

Leopold Sjöström, VIKOM, adjungeras till kommande möten med styrelsen för Biosfär-

områdeskandidat Vindelälven –Juhtatdahka. Någon ersättning utgår ej och Leopold får 

inte någon rösträtt. 

9. Föreningsfrågor     

a. Ändring av skrivning i stadgarna 

Ordföranden Björn Jonsson föreslår en ändring i stadgarna enligt: 

”Vindelälven-Juhtatdahka är en neutral samarbetsplattform. Föreningen ska inte använ-

das i partipolitiska syften och kommer heller inte att ha myndighetsliknande arbetsuppgif-

ter, som exempelvis att vara remissinstans i yttre ärende”. 

Styrelsens beslut 

Stadgarna ändras enligt ordförande Björn Jonssons förslag. 

”Vindelälven-Juhtatdahka är en neutral samarbetsplattform. Föreningen ska inte använ-

das i partipolitiska syften och kommer heller inte att ha myndighetsliknande arbetsuppgif-

ter, som exempelvis att vara remissinstans i yttre ärende”. 

10.  Övriga frågor 

Karin Fällman Stenlund, Gold of Lapland, informerar om det Bothnia Atlantica projekt, 

”Bärkraft”, som Vindelälven-Juhtatdahka är tillfrågad och deltagande och som medfinan-

siär i. 
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Styrelsens beslut 

Styrelsen beslutar att ge arbetsutskottet beslutanderätt om deltagande och medfinansiering 

i projektet. 

11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte beslutas bli i Sorsele kommun under första halvan av maj. 

12.  Avslutning 

Mötet förklaras avslutat 13.30. 

 

Justering 

 

Karin Fällman Stenlund   Göran Jonsson 


