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Styrelsemöte Vindelälven - Juhtatdahka biosfärområdeskandidatur
2 juni 2016 Tavelsjö församlingsgård
1. Mötet förklarade öppnat av ordförande Björn Jonsson.

2. Till mötessekreterare valdes Erika Estreen.

3. Val av justerare: Jeanette Knutstam och Jim Persson.

4. Föredragningslistan godkändes av mötet.

5. Föregående protokoll.
Inga synpunkter på föregående protokoll.
6. Förlängning av kandidaturperiod.
Förslaget är att förlänga perioden t.o.m. 2018 då läget är sådant att arbetet inte kommer att hinnas
med på tre år, i huvudsak beroende på resursförlust i personalen och en risk för att ansökan inte
skulle hinna förankras tillräckligt brett och hålla tillräckligt hög nivå (bilaga 1).
Diskussionen kring beslutet avhandlade i huvudsak kvaliteten på ansökan och finansiering av det
extra året.
Styrelsen fattade enhälligt beslutet att förlänga kandidaturen med ett år.

7. Personalfrågor.
Med anledning av den sjukskrivning som olyckligtvis inträffat i personalstyrkan beslutade styrelsen
att anlita Anders Esselin som projektstöd till och med augusti 2016 i en omfattning om 100 timmar
med eventuell förlängning under hösten.
Beslutet föregicks av samtal kring vem som har ansvaret för situationen kring sjukskrivningen och
hur vi i styrelsen ska kunna förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden.
Därav togs även beslut om att Björn ska ta fram förslag på hur arbetsgivaransvaret ska fördelas
mellan Vindelns kommun och styrelsens administrativa utskott.

8. Ekonomifrågor
Med anledning av senarelagd start och sjukskrivning så har endast ca 64% av finanserna för året
förbrukats. Pga sjukskrivning har pengar frigjorts. Budgeten justeras genom att Anders Esselin tas
in på 100 timmar, en kommunikatör anställs september-december 2016, och 175 000kr frigörs till
projektmedel.
Framöver ska arvodes- och reseräkningar skickas in efter varje möte/resa. Om underlagen är
attesterade innan den 8:e så sker utbetalning följande månad (den 25:e).

9. Verksamhet
- Justering verksamhetsplan (bilaga 2) –info
Stor diskussion, många känner behov av utbildning för ambassadörer och styrelse inom just deras
verksamhetsområde. Konsensus blev att det behövs en helhetsinriktad utbildning för nämnda
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grupper. Ett utkast till utbildningsplan för biosfärsambassadörer visades på mötet (se särskild
bilaga)
Styrelsen beslutade att komplettera VP utifrån de ändringar som fanns med i bilaga 2.
- Skrivarworkshop 23-25 maj – info
Johanna redogjorde för vilka som deltog i Lycksele på workshopen och vad dom åstadkommit.
- Projektlista – info
Jim, Osvald och Ola berättade lite kort om rovdjursförvaltning i ett finskt område.
Johanna berättade om de ca 15 projekt som ligger nära i tid/pågår och möjliga kommande projekt
(bilaga 2b och c).
- Biosfärdag 19 november i Sorsele. – info från Johanna.
Dagen är förlagd till en lördag så att alla som vill kan komma. Meningen är att det ska ges en
allmän information om biosfärområdet och om Vindelälven-Juhtatdahka plus att finansierade
projekt ska presentera under denna dag
- Landskapsforum vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, april 2016 – info från Johanna.
Johanna deltog i forumet och höll i en kort presentation om Vindelälven-Juhtatdahka. Hon träffade
även Johanna Mac Taggart och Göran Blom, bägge från Svenska Biosfärkommittén, och fick då
rådet att förlänga kandidaturen ett år.
- Riktlinjer för projekt (bilaga 3).
Styrelsen tog beslut om att anta det förslag, inklusive redovisade tillägg, som Johanna och Anders
har tagit fram ang. riktlinjer för projekt. Beslutet omfattade även bilaga 4 och 5.
- Kommunikationsplan.
Styrelsen antog föreslagen kommunikationsplan, inklusive redovisade tillägg (bilaga 6).
- Projektansökningar.
I. Kullar och Klang; styrelsen beslutade om att bidra med 11 000 kr för buss till nyanlända och för
att finansiera en barnteater på Kullar och Klang i Vännforsbäck den 4:e juni 2016 (bilaga 7).
II. Hållbara besöksnäring i kalla klimat (bilagor 8-10).
Styrelsen tog beslut om att ge Johanna i uppdrag att undersöka/ känna efter om arbetsmängden är
rimlig för att vara med på ansökan och att i så fall undvika att det överlappar med det arbete som
Dan Jonasson redan gör i sitt uppdrag för Region Västerbotten. Om Johanna skulle finna att
fördelarna överväger nackdelarna så går hon vidare med ansökan. Styrelsens representanter för
samebyarna och Dan Jonasson bistår henne i det förberedande arbetet. För den stora ansökan
behövs stödjare tillfrågas (turismföretag, destinationsbolag, universitet, kommuner, Lst, etc), en
budget tas fram liksom nationella medel (35% av budgeten) sökas hos Region Västerbotten.

10. Föreningsfrågor
- Fast arbetsgrupp. Kommunrepresentanters roll och ansvar (bilaga 11).
Förslaget på att kommunerna avsätter en person på en viss arbetstid för biosfärområdesarbete
avslogs. Istället kommer Janne Ask att ta på sig att kommunicera ut till de övriga kommuncheferna
att deras representanter i den fasta arbetsgruppen själva avsätter tid för biosfärsarbete.
- Bildandet av föreningen planeras vara klart till hösten
- Deltaganden på styrelsemöten. Diskussion kring hur suppleanters deltagande på möten ska gå
till och hur kommunerna ska representeras. Inför nästa möte kommer alla att kallas att delta (men
endast ordinarie ledamöter har rösträtt) eftersom bildandet av föreningen planeras att inträffa vid
det mötet.
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11. Övriga frågor
Anders Forsberg reflekterar kring mötet och kommuntjänstemännens insikter i arbetet med
biosfärområdet. Han berättar lite om sin rapport han författat kring bemötandet gentemot
biosfärområdet från myndigheter och andra institutioner. Han uppmanade till att ta med ett fokus
på kollektiva trafiklösningar i arbetet. Anders får i uppdrag att fortsätta detta arbete och dessutom
göra en skrivelse till kommunerna.
Anders berättade om kommunikationen med Vattenfall.
Erika föreslog att extern sekreterare skulle anlitas vid kommande styrelsemöten för att alla i
styrelsen skulle kunna fokusera på arbetet, förslaget bifölls. Björn ordnar med detta.
Erika tog upp ämnet ”framtagande av logotyp” och uppmanade till att använda befolkningen i
biosfärområdet istället för reklambyrå el. dyl. för detta ändamål. Förslaget emottogs positivt.
12. Nästa möte
Den 4:e oktober i Vindeln eller Lycksele. Björn och Johanna utser platsen.

13. Mötet avslutades

Närvaro:
Erika Estreen LRF,
Dan Jonasson Region Västerbotten (lämnade mötet vid punkt 10),
Stig Westbergh; Ume-Vindelälvens fiskeråd,
Janne Ask Sorsele kommun,
Eva-Lisa Myntti Grans sameby,
Jeanette Knutsam Vindelns kommun,
Anders Forsberg STF,
Bengt Kriström SLU,
Per-Gunnar Olofsson Tavelsjö,
Osvald Jonsson Turism,
Ola Jennersten WWF,
Björn Jonsson Länsstyrelsen,
Johanna Gardeström Biosfärkansliet,
Ulla-Britt Andersson Länsstyrelsen,
Ann-Christin Blind Laisälvens byar,
Jim Persson Rans sameby.
Under punkt 6 ankom Johan Söderling Vännäs kommun.

