Protokoll styrelsemöte Vindelälven-Juhttátahkka
Plats:
Tid:
Kallade:

Skype
3 juni 2020 kl. 09:00 -12:00, check-in från 08:45
Ordinarie ledamöter

Närvarande:
Ordinarie ledamöter
Erik Alnersson

skogsbyar (Rusksele)

Kjell Öjeryd

fjällkommun (Sorsele kommun)

Christer Nilsson

universitet (UmU/SLU)

Bertil Nygren

lantbruk (LRF)

Malin Lagervall

kustkommun (Umeå Kommun)

Stig Westbergh
Björn Jonsson (ordförande)

ideell förening (Vindelälven-Umeälvens
fiskeråd)
Länsstyrelse (Länsstyrelsen Västerbotten)

Mathias Haglund

skogskommun (Vindelns kommun)

Anders Forsberg

ideell förening (STF)

Ola Jennersten

Världsnaturfonden (WWF)

Göran Jonsson

sameby (Ran sameby)

Eva-Lisa Myntti

sameby (Gran sameby)

Suppleanter
David Berglund

skogsbruk (Sveaskog)
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Adjungerade
Leopold Sjöström

VIKOM

Magdalena Olofsson

ekonom Länsstyrelsen Västerbotten

Elin Bergarp

koordinator Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Daniela Nedelcheva

projektledare Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

1. Mötets öppnande

Björn

Ordföranden Björn Jonsson öppnar mötet kl. 09.00
2. Val av mötessekreterare

Björn

Daniela Nedelcheva väljs till sekreterare
3. Val av justerare

Björn

Bertil Nygren och Malin Lagervall väljs till justerare
4. Godkännande av dagordning

Björn

Föreslagen dagordning fastställs.
5. Föregående protokoll (bil. 1)

Björn

Tillägg till punkt 5: Kommunrepresentanterna tar mig sig frågan om målbilden i biosfärarbetet.
Rättelse till punkt 11: Professorns namn är Julian Olden. Kempe stiftelsen står för 50% av
finansieringen och Umeå Universitet och Arcum tillsammans med SLU – för 50%.
Rättat protokoll läggs till handlingarna.
6. Vindelälven-Juhttátahkka ekonomisk förening

(info)

Björn

Föreningen har bildats i början av april 2020 efter ett konstituerande möte och kompletteringar
till Bolagsverket. Föreningen har namnet Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka ekonomisk
förening och har registrerats även hos Skatteverket.
Några styrelseledamöter påpekar att Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka ekonomisk
förening visar sig i deras skattedeklarationer. Biosfärkontoret undersöker frågan till nästa möte.
7. Ekonomi
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a. Slutredovisning gamla biosfärprojektet

(info)

Magdalena

Projektet är avslutat och slutredovisad. 8 kr är kvar i fjolårets budget. Mer kostnader har
gått till externa tjänster och mindre – till personalkostnader – det beror på att Anders
Esselin anlitats som koordinator under 2019.
b. Budget biosfärarbetet 2020, bil. 2

(info)

Magdalena

samt
c. Ny ansökan till Region AC, bil. 3

(info)

Magdalena

En projektansökan har skickats från Länsstyrelsen till Regionen för att få utvecklingsmedel
eftersom utvecklingsmedel som varit planerade som basfinansiering för biosfärarbetet har
flyttats från Länsstyrelsen till Region Västerbotten. Länsstyrelsen sökte drygt 4 Mkr för att växla
upp befintliga medel för projektet Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – modellområde för
hållbar utveckling. För att höga externa kostnader i projektet ska undvikas fick biosfärföreningen
vara samverkanspart i projektansökan.
Regionen har tagit beslut den 28 maj 2020 och växlar upp det som Länsstyrelsen och
kommunerna gått in med men beviljar inte hela sökta beloppet. Det är praxis - men ingen statut att inte växla upp statsmedel (t ex från Havs- och vattenmyndigheten). Beviljade medlen kan
fördelas över kortare eller längre perioder över det sökta 3-års perioden. Biosfärkansliet
omarbetar projektbudgeten och skickar den till Region Västerbotten. BOVJ skickar en omarbetad
budget. Regionen tar nytt beslut innan Midsommar.
Diskussion: Vikten av kommunikation i och om Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Hur ska
kommunikation, personalkostnader och projektpott budgeteras?
Förslag: Att AU ta fram en ny budget i befintliga ramar.
Beslut: Förslaget bifalles. Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka fortsätter leta efter nya
finansieringsmodeller för att genomföra de planerade insatserna - inte minst mindre
utvecklingsprojekt på gräsrotsnivå.
Informationen läggs till handlingarna (bil.2 och bil.3).
8. Verksamhet
a. Personalfrågor
(info)
Björn/Elin
 Elin Bergarp - koordinator, arbetar heltid; anställd av biosfärföreningen from 1 maj 2020
 Daniela Nedelcheva – projektledare, arbetar heltid; anställd av biosfärföreningen from 1
april tom 31 december 2020
 Cecilia Wallinder – kommunikatör, arbetar 30 % med biosfärområdet; anställd på Gold of
Lappland; tjänsten bekostas av biosfärföreningen
 Malin Johansson – projektledare, arbetar 30 % med Biosfärområdet VindelälvenJuhttátahkka; anställd på Gold of Lappland; tjänsten bekostas av Länsstyrelsen
Västerbotten
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Diskussion: Viktigt att arbeta mer med kommunikationsinsatser, förstärka
biosfärområdets synlighet och skapa medvetenhet och förståelse. Bra att koppla frågan
om kommunikation till budget. Styrelsen återkommer till frågan framöver.
b. Övergripande från Biosfärkontoret (info)


Elin/Daniela

Reviderade logotyper
Diskussion:
- Reviderade logotyperna sticker inte upp. Även grundloggan är otillfredsställande.
- Logotypfrågan är subjektiv. Grundlogotypen är dock redan antagen. Biosfärkontoret tar
med sig frågan om att lyfta de reviderade logotyperna.
Informationen läggs till handlingarna (bil. 4).



uppmaning – gilla och dela Vindelälven-Juhttátahkka inlägg på Facebook och Instagram för
att öka kännedom om biosfärområdet



på gång – utbildning om digital kompetens och processledning och genomgång av digitala
verktyg



på gång – digital karta. Naturkartan är en modernt utvecklad friluftsguide för webb och mobil
som används av företag och myndigheter för att inspirera och vägleda folk till ett rikare
friluftsliv. Fungerar som alternativ till broschyrer och webbsidor för att möta behov om att
hitta ut i naturen. Stort antal användare (aktörer och konsumenter). Enkel att administrera.
Kan nyttja befintlig info som tillhandahålls av länsstyrelser, region o kommuner. Finns
tillgänglig på svenska, engelska, tyska och polska. Pris 36 tkr startavgift, därefter 3
tkr/månad.
skyltning i biosfärområdet - arbete med kartbilden pågår
på gång - nytt informations- och profilmaterial – informationsfoldrar på svenska, engelska,
umesamiska och pitesamiska tas fram samt roll-ups och beachflaggor
information om Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka finns nu på kommunernas
hemsidor
på gång - arbetsgrupp mångfald av kulturella uttryck
planeras - Nationalälvens dag i Sorsele i samverkan med biosfärkontoret
Shout-out inför Nationalälvsdagen - styrelsen uppmanas om att filma sig själva med
berättelser kopplade till Vindelälven och skicka för delning








c.

Medlemskap och medlemsnytta, bil. 5
(info)
Förslag på text kring medlemskap och medlemsnytta.
Informationen läggs till handlingarna (bil.5)

Elin

d. Information från AU
(info)
Björn/Elin
 5 AU-möten sedan sista styrelsemötet – den 3, 16 och 30 mars samt den 6 och
18 maj.
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AU har utgått från uppdrag som givits under styrelsemötet kopplat till
föreningsbildning. Beslut har tagits om att nyttja Revisorcompaniet (680 kr/tim
för löpande bokföring/administration samt 1000 kr/tim för revisor).
 Projektansökan Region Västerbotten inskickad
e. Fyllnadsval AU
(info)
Björn
Fyllnadsval i arbetsutskottet:
 Sameby – representeras av Göran Jonsson
 Umeå kommun – representeras av Malin Lagervall
f. Kommunala handlingsgruppen
(info)
Elin
 4 arbetsträffar (en i Lycksele samt tre digitala)
 Gemensamt fokusområde besöksnäring och friluftsliv
 Gemensamt framtagen målbild - lokal förankring, lokal nytta, lokal identitet och
naturens mångfald
 identifierade behov: kriterier kopplade till medlemskap; att synliggöras via vår
karta etc.
 samiska ortnamn på kartan till skyltarna har tagits fram med hjälp av gruppen
 på gång - två workshops om målgruppsanpassad kommunikation som anordnas
med hjälp av Umeå kommun

9. Projekt
a. Övergripande













(info)

Elin

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – modellområde för hållbar utveckling –
ansökan till Region Västerbotten (bil.6)
Biosfärutmaningen – alla svenska biosfärområden tillsammans söker medel från
Postkodstiftelsen (bil.7)
Hållbar kompetensutveckling i offentlig verksamhet – avslag från Vinnova

c. Beviljade projekt



Elin

Inventering av kulturmarker har startat upp
Samverkan rennäring och jordbruk bearbetas
Bärkraft – har gett stöd till företag att ta del av utlysta stödpaket
Arena Vindelälven söker nya former och samarbete med biosfärområdet
”Nedre Vindelälven Juhttátahkka, ett pilotprojekt för hållbar utveckling av
cykelturismen i Umeåregionen” är igång
Klimatanpassning Ran Sameby bearbetas
Smart landsbygd (TuRe - Tavelsjö och Rödåbygdens ekonomisk förening) – hjälp med
ansökan, föreningen väntar på beslut

b. Biosfärkontoret ansöker


(info)

(info)

Elin

Kullar o Klang - omställning till hållbarhetstorsdagar 25tkr - beslutat av AU (bil. 8)
Hållbar fisketuristisk utveckling 2030, steg 1 Sorsele kommun, 2020.05.012021.06.15. - beslutat av AU. 25tkr (bil. 9)
Till Vindelälvens början – 15,5tkr - Ammarnäs skola (bil. 10)
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d. Avslag projekt



(info)

Björn

Projektansökan Cykelleder nedre Biosfärsområdet - Visit Umeå – (bil. 11)
Projektansökan Vindelälvens Pärla – Grillstuga mitt i älven - Spölands byamän.
(bil.12)

Motivering till avslagen är att biosfärorganisationens projektmedel inte bör gå till finansiering
av anläggning och/eller byggnationer.

e. Avslutade projekt






(info)

Elin/Björn/Erik

Avrapportering Mobevi (bil.13) - Ansökan inskickad till Energimyndigheten och
Trafikverket. Beslut kommer senast i oktober. Om allt går bra, startar projektet i
februari 2021 och trafiken ett år senare. Trafiken och alla kringlösningar
(lådcykeluthyrning, leveranser av kylt och fryst gods mellan noder, leveranser av
matkasse) planeras pågå till och med september 2023.
Avrapportering Rödingprojektet - Björn informerar om WWFs projekt Röding i
fjällområden. Ola berättar om projektet som startat som informellt samtal i
biosfärområdet och skapat kunskap om röding i fjällområdet. En rapport som gjordes
i projektet visade att uttag av fiske är hållbart - nu har fisket gått från röd- till
grönmarkerat i WWFs lista. Ett typiskt biosfärsikt projekt som visar på hur
samarbeten kan fungera och skapa modeller.
Avrapportering Skolan i ett biosfärområde (bil.14) – Skolsatsningen fortsätter i olika
former efter avslutat projekt. Vindelälven-Juhttátahkka ska vara nyskapande - bra
tanke att arbeta med biosfärområdet som stöd till en start och sedan söka medel
vidare.

9. Samverkan
a) ARCUM

(info)

Elin

Portal för forskare kopplade till Arcum tas fram. Ny kontakt på Arcum är Lena-Maria
Nilsson som arbetar 50 % med Arcum och 50 % med Várdduo. Bra position för
framtida samverkan.
b) Information om gästforskare

(info)

Christer

Professor Julian Olden skulle bjudas in. Beslutet togs och en budget på 4 Mkr finns
för att kunna använda på 5 år. På grund av covid 19-situationen har Julians resa
pausats; förhoppningen är att kunna återuppta det till hösten. Forskaren vill kunna
titta på Vindelälven innan han tar uppdraget vidare. Inga tidsramar finns bestämda
för att kunna planera utifrån situationen.
c) VIKOM
Svar skickat till VIKOM utifrån tidigare skrivning.
Förslag från AU (bil. 15, 16)

(diskussion/beslut)

Björn
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att inkludera VIKOMs formella uppdrag kopplat till Vindelälvsleden med start tidigast 1
januari 2021. Fortsatt finansiering förs över till biosfärorganisationen fram till 2022.
Diskussion:
- Det här är ett driftprojekt bland många andra – och biosfärområdet bör inte ta på sig
drift.
- Det är inte ett projekt utan ett stort samarbete. Frågan har funnits med under en lång
tid och är viktig för inlandskommunerna. Att finansiera leden är ett bra sätt för VIKOMkommunerna att avveckla föreningen och behålla engagemanget. Enligt förslaget tar
biosfärorganisationen på sig huvudmannaskapet men inte driften.
Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.


att inom biosfärområdets fokusområden upprätta arbetsgrupp/er för att fortsatt
utveckla konceptet Arena Vindelälven

Diskussion: Arena Vindelälven omfattar den gröna, den röda och den vit-blåa leden. Flera
evenemang finns och drivs i konceptet. I vissa fall kan detta ingå i biosfärområdets
arbetsgrupper. Förslaget är i linje med vad vi talat om i flera år.
Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.


att samarbetsavtal med arrangörerna övertas från VIKOM, förutsatt att arrangörerna
Umeå brukshundsklubb samt Vindelälvsloppets Idrottsförening vill fortsätta med
Vindelälvsdraget och Vindelälvsloppet

Diskussion: Viktigt att detta får en större legitimitet och utvecklingsarbetet fortsätter.
Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.


att ta över VIKOMs domän vindelalven.se. Finns inget behov av att ta över övriga
domäner eller VIKOMs hemsida med dess innehåll.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.


att biosfärorganisationen inte tar över VIKOMs logotype

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.

d) Naturskolan

(info)

Daniela

Samverkansidén är att med hjälp av Naturskolan i Umeå bygga upp en verksamhet inom
biosfärområdet som en resurs för pedagoger och rektorer inom förskola och skola. På sikt
kan den verksamheten ansvara för kompetensutveckling i lärande för hållbar utveckling (bil.
18).
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Naturskolan ordnar Rådslag för hållbar utveckling i Umeå. Syftet är att kommunens unga ska
få möjlighet att delge sina synpunkter och framtidsbilder till politiker, tjänstepersoner,
näringsliv, organisationer och tillsammans föra en dialog om hembygden och framtiden (bil.
17). Samverkansidén är att med Rådslaget som modell involvera unga i övriga
biosfärkommuner.
Idéerna som presenteras behöver förankring i alla kommuner.

10. Resor och representation

(info)

Björn

(diskussion/beslut)

Björn

Inga resor pga covid 19.
12. Övriga frågor

Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030, bil.19, bil. 20.
Diskussion: Biosfärområdet är ingen remissinstans men detta är ett övergripande dokument
som rör regionens utveckling. RUS behöver ett omtag då stora näringar har inte haft
möjlighet till dialog och remiss. Biologisk mångfald finns inte med – och det är det som
biosfärområden bygger på.
Komplettering: lägg till 2.1 i RUS ”Bindning av koldioxid och substitution av kol och olja är
viktigt och här spelar skogsbruket och skogsindustrin en viktig roll.”
Komplettering: Poängtera att Västerbotten ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.
Komplettering: Ta med biologisk mångfald i remissvaret!
Beslut: Att skicka det föreslagna remissvaret till RUS med de inkomna kompletteringarna.
13. Nästa möte, årskalender

(diskussion/beslut)

Björn

Fysiskt höstmöte i Ammarnäs.
Kansliet återkommer med förslag på kalender med datum för kommande styrelsemöten.
14. Avslutning
Ordförande tackar och avslutar mötet kl.12.

Björn

