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Protokoll 
Styrelsemöte i MidtSkandia 13 februari 2020, kl 14-15 
Digitalt möte 
 
Närvarande, beslutande (video/telefon): 

- Geir Waage, ordförande, video 
- Tomas Mörtsell, vice ordförande, video 
- Eirik Fiva, video 
- Johan Söderling, video 
- Peter Tahlset, video 
- Christer Rönnlund, telefon 

Övriga 

- Kristin Frodahl Rognerud, video 
- Hans-Peter Carlson, video 

 
 

1. Åpning av møtet 
 
Ordförande Geir Waage öppnade mötet  

 
2. Valg av referent 

 
Sekretariatet, H-P och Kristin, skriver protokollet 
 

3. Protokoll fra styremøtet i Tärnaby 19.des 2019. 
 
Protokollet från den 19 december 2019 godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
4. Økonomi 

 
Utsänt preliminärt bokslut, blev klart 13 februari på morgonen, ej 
genomgånget. Tas upp i AU och sänds ut när det är helt klart. Januari ej 
färdigredovisat. Vi följer budget hittills. 
 
Varningsflagg för evenutellt lägre projektintäkter, eftersom konkurrens om 
projektmedel via Interreg hårdare än tidigare, och vi blev ej stödmottagare 
i Kvarkenrådets projekt. 
 

5. Ny 3-årig kontrakt signert med sekretariat på norsk side 
 
Nytt kontrakt signerat och utsänt. Samma omfattning som tidigare och till 
samma kostnad. Indexuppräkning år två och tre. 
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6. Prosjektstatus: Gastronomisk kompetansesentrum, el-fly prosjekt 
 
Arktisk Matakademi («Gastronomi i MidtSkandia» i nya ansökan) förstudie 
slutförd enligt plan, rapporter insända i Sverige och arbete med rapporter 
pågår i Norge. Svenska rapporten godkänd av Interreg (inga 
kompletteringar). Ansökan om huvudprojekt insänd med total budget på 3 
MSEK för drygt två år. Mycket hård konkurrens om projektmedel, Interreg 
BA har totalt 1 miljon € att fördela, och det är många som har sökt medel. 
Rekord enligt handläggaren på BA-sekretariatet. 
 
El-flyg: vi är medfinansiärer och partners i Kvarkenrådets ansökan. I 
enlighet med styrelsebeslutet den 19 december har vi gått in med 
finansiering på € 5 000. Tyvärr är vi inte stödmottagare, eftersom 
Kvarkenrådet och deras konsulter inte ville söka norsk finansiering. 
 
Vi kom då överens om att hälften av vår medfinansiering skall gå till 
aktiviteter i Norge, så att vi kan skapa en «subprojektgrupp» med norska 
intressenter. Samarbete med IHR/Arne Langseth i den frågan. 
 
Eirik Fiva gjorde reflektionen att man alltid kan kontrollera informellt i 
förväg om det finns utrymme för stöd (i det här fallet i NFK). Vi vet inte om 
Kvarkenrådet (eller deras konsult, Tyréns) gjort det i det aktuella fallet. 
 

7. The State of the Nordic Region 2020 
 
Rapporten har nyss kommit ut och behandlar läget i de områden som 
omfattas av samarbetsprogrammet. Den beskriver utviklingen i den Nordiske 
regionen, på kommunalt og regionalt nivå, samt endringer i og mellom land. 
Tre tema står i søkelyset; Demografi, arbeidsmarked og økonomi. 
Midtskandia kommer til å bruke dokumentet som et støttedokument i sitt 
videre arbeide. Länk till rapporten: 
https://www.norden.org/sv/nordicregion2020 
 

8. Høydepunkter fra møtet i Nordisk Ministerråd, København 
 
Mötet samlade gränskommittéerna och de flesta var på plats.  
 
Viktigast: gemensamt Position paper att vi önskar ett Ministerråd för 
transportfrågor (dokument utsänt till styreslen sedan tidigare). 
 
Gränskommitéerna är remissinstans för nya samarbetsprogrammet. Första 
utkast kommer i februari, styrelsen får kopia. MidtSkandia leder en liten 
remissgrupp för första omgången. Kommittéerna har sedan nytt möte i maj 
för slutlig remiss på förslaget till samarbetsprogram. 
 
Gränskommitéernas roll och uppgift diskuterades, gemensam skrivelse till 
Nordiska ministerrådet lämnad även i detta sammanhang. Slutlig version 
ännu inte klar, men styrelsen har fått första utkastet.  
 
 

https://www.norden.org/sv/nordicregion2020
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9. Den Nordlige sjørute (status) 
 
Kontakter är tagna med: 

- Centre for High North Logistics: har god kompetens, skall komma tillbaka 
med mer info i ärendet. De jobber for å undersøke måter å utvikle 
logistikkløsninger i den arktiske regionen, og samle inn informasjon for å 
lette en åpning av Nordsjøruten fra Atlanterhavet til Stillehavet. 

- Meyership: har ingen egen utveckling på området, men följer den nära och 
är intresserade av möjligheterna og business casene som vil dukke opp frem 
i tid. 

- Region Västerbotten, Mårten Edberg (strateg, infrastruktur): tror att det 
finns en möjlighet, kräver dock stora volymer och samordning med rutter 
och tidtabeller. Eventuellt projektmedel inom ramen för region 
Västerbotten, vi skall hålla kontakten med Mårten. 

BESLUT: Centre for High North Logistics, Meyership och Mårten Edberg (ev 
fler experter) bjuds in till styrelsen i april för att diskutera frågan, för en 
eventuell utveckling av ett projekt. 

 
10. Interreg status 

 
BA-programmet blir med all sannolikhet borttaget. Alternativen som kan bli 
aktuella är att vi ingår i Nordprogrammet eller i Sverige-Norgeprogrammet. 
Oavsett vilket är det viktigt att vi är aktiva mot det sekretariat vi skall 
tillhöra och att vi under tiden fram till det nya Interregprogrammet kommer 
på plats arbetar med att hitta andra finansieringsformer och –källor för 
projekt.  
 
BESLUT: Det skal legges opp til en workshop hvor dette diskuteres. 
 

11. Ny webside oppe og går  
 
Den nya webbsidan är uppe online (www.midtskandia.org) sedan någon 
vecka tillbaka. Arbete pågår kontinuerligt med att uppdatera och att städa 
upp bland gammalt material. 
 
När vi publicerar nytt länkar vi även på Facebooksidan 
(https://www.facebook.com/midtskandia/) så att vi sprider våra budskap 
så mycket det går. 
 

12. Kommende møter 
Egna möten: 
Nästa styrelsemöte i samband med Bärkraftskonferensen i Mo i Rana den 22-
23 april. Styrelsemötet blir den 23 april. Sekretariatet sjekker opp når 
konferansen avsluttes den 23. 
 
Årsmöte hålls i Umeå den 3-4 juni, med styrelsemöte den 3 juni efter lunch 
och årsmöte på förmiddagen den 4 juni.  

Övriga möten: 

http://www.midtskandia.org/
https://www.facebook.com/midtskandia/
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- Europaforum Norra Sverige i Östersund den 2-3 april, H-P deltar 
- Grenserådet hålls den 7 maj, plats ej bekräftad men kan bli Morokulien, 

deltagande ej ännu beslutat 
- Gränsregionalt forum 5-6 november i Oslo 

 
13. Eventuelt 

 
Inga frågor fanns på agendan. 

 
 
 
Bodö/Rana/Tärnaby den 13 februari 2020 
 
 
 

 
Geir Waage  Kristin Frodahl Rognerud Hans-Peter Carlson 
Ordf  protokoll   protokoll 


