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NORDISKA SKÄRGÅRDSSAMARBETET
Distansmöte
14 maj 2020 Kl.10.10-11.30
Presidium:

DAGORDNING

RÅDSMÖTESPROTOKOLL

Fredrik Karlström, rådets ordförande
Annastina Sarlin, samarbetschef
Christian Pleijel, styrelsens ordförande

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Fredrik Karlström öppnade mötet kl. 10.10 och hälsade alla välkomna till distansmötet.
§ 2 Mötets beslutsförhet – namnupprop (Bilaga 1)
Kallelse till mötet skall enligt stadgarna sändas ut minst fyra veckor före mötet, vilket skedde via e-post den
14.4 och de slutliga möteshandlingarna sändes ut den 4.5.
SAMARBETSRÅDET
Länsstyrelsen i Stockholms län

ORDINARIE LEDAMOT
Sven-Erik Österberg

PERSONLIG ERSÄTTARE
Ulrika Geber x

Region Stockholm
Skärgårdsstiftelsen

Gustav Hemming x
Harry Bouveng
Mikael Lindström
Anna Waxin

Michaela Haga x
Marie Bladholm x
Robert Johansson x
NN

Länsstyrelsen i Uppsala län
Regionförbundet Sörmland
Region Östergötland
Ålands landskapsregering
Skärgårdskommunerna, Åland

Göran Enander x
Catharina Fredriksson x
Julie Tran x
Mikael Lindholm
Lis Karlsson x
Ingrid Nygård-Sundman
John Wrede

Cecilia Magnusson
Magnus Leivik x
Martin Tollen
Inger Nygård
Madelene AhlgrenFagerström
Kennet Lundström x
Mikael Lindholm

Egentliga Finlands Förbund

Kari Häkämies
Patrik Nygrén
Gunilla Granberg
Tommy Björkskog

Tarja Nuotio
Tarja Rinne
Benjamin Donner x
Tiina Rinne-Kylänpää

Egentliga Finlands NTM-central
Nylands förbund
Nylands NTM-central
Kymmenedalens Förbund

Timo Metsä-Tokila
Mia Heijnsbroek-Wirén
Maria Konsin-Palva x
Jaakko Mikkola x

Seppo Jaakonmäki
NN
Mikaela Ahlman x
Toni Vanhala
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SAMARBETSSTYRELSEN
Länsstyrelsen i Stockholms
län
Region Stockholm
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms
län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Regionförbundet Sörmland
Region Östergötland
Ålands skärgårdskommuner
Egentliga Finlands Förbund
Ålands landskapsregering
Egentliga Finlands Näringstrafik- och miljöcentral
Nylands Förbund
Nylands Närings-, trafik- och
miljöcentral
Kymmenedalens Förbund
SEKRETARIATET

Annastina Sarlin x

Anna Hedberg x
Tove Ellingsen x

Ulrika Geber
Rebecca Berlin

Ulrika Palmblad x
Kristina Jansson x
Catharina Frändberg x
Carl Hamilton x
Christian Pleijel x
Sami Heinonen x
Kristian Packalén

Anna Waxin
Maria Axelsson
NN
Anna Jacobson
Gun-Mari Lindholm
Sonja Palhus
Susanne Olofsson

Timo Metsä-Tokila
Janne Tamminen x

Seppo Jaakonmäki
Juha Eskelinen

Maria Konsin-Palva x
Toni Vanhala x

Mikaela Ahlman
Mia Hämäläinen

§ 3 Godkännande av dagordning
Föredragningslistan godkändes.
§ 4 Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Tove Ellingsen och Benjamin Donner.
§ 5 Godkännande av protokollet från rådsmötet 2019 (Bilaga 2)
Föregående rådsmötesprotokoll godkändes.
§ 6 Fastställande av verksamhetsberättelse, balansbok och revisionsberättelse för verksamhetsåret
2019 (Bilaga 3–5).
Samtliga bilagor presenterades för rådsledamöterna. Rådet fastställde verksamhetsberättelsen, bokslutet
och revisionsberättelsen.
§ 7 Beviljandet av ansvarsfrihet för samarbetsstyrelsen och samarbetschefen
Styrelseledamöter som är även rådsmedlemmar deltog inte beslutet.
Beslut: Rådet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och samarbetschefen.
§ 8 Fastställande av ledamöter och suppleanter i samarbetsstyrelsen och rådet 2020- 2021 (Bilaga 6)
Nya rådsmedlemmar och styrelsemedlemmar enligt bilaga 6 presenterades.
Beslut: ledamöter och suppleanter för samarbetsstyrelsen godkändes.
§ 9 Val av ordförande och vice ordförande för samarbetsstyrelsen
Till rådsmötet hade inte anmälts nya förslag för ordförandeskapet och Christian Pleijel samtyckte att
fortsätta uppdraget. Vice ordförande Tove Ellingsen omvaldes likaså.
§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2020 (Bilaga 7–8)
Verksamhetsplanen och budgeten presenterades.
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Beslut: Verksamhetsplanen och budgeten godkändes med tilläggen Kustnära yrkesfisket och
lokalekonomiska analyser (bilaga 7).
Reflektioner och tema som inkluderades diskuterades under verksamhetsplanen:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

APIN, archipelago possibilities in numbers. Insatser inom besöksnäringen är väldigt aktuell. En
jämförelse av näringens betydelse före och efter Corona-epidemin kan belysa hur turismen de facto
påverkar lokalekonomin.
APIN och utvecklingen av en ”skärgårdsbarometer” kommer att ge ett trovärdigt underlag gällande
besöksmängder inom ett detaljerat geografiskt område. Skärgårdsbarometern initieras och
tillämpas av Stockholms skärgårdsstiftelse. Med hjälp av data från Telia Sonera, genom lokalisering
antalet abonnenter, har man ett tillförlitligt verktyg för att uppskatta besöksmängder och
besöksområden.
Bofasta i skärgården understryker ofta vikten av övriga näringar än turismen. Som i själva verket är
väsentliga underleverantörer av tjänster både för ortsbor, fritidsbosättning och tillfälliga besökare.
vikten av friluftsliv och rekreation är mer aktuellt än någonsin.
distansmöten och webinar kan utvecklas och nyttjas i en större utsträckning, för att erbjuda en
större grupp intressenter möjligheten att delta.
Nordiska plattformen och samarbete med andra gränskommittéer intensifieras t.ex inom
fiskepolitiska frågor och besöksnäringen. Dela erfarenheter och metoder.
NSS nätverk kan bidra till en plattform för fiskeripolitiska ärenden, bidra till ökad dialog mellan
intressegrupper, regioner och länder och närma sig beslutsfattare med en gemensam syn.
NSS sammankallar till en gemensam workshop och lyfter fram de möjligheter som
gränskommittéer kan samverka. Både inom besöksnäringen och fiskerifrågor.
föreslogs att medlemsorganisationer ser mer systematiskt över de frågor som NSS kan bidra med
gällande strategier och implementering av dessa. Förslagsvis sammankomster med NSS två gånger
per år per organisation. Samtidigt beaktas Nordiska ministerrådets regionalpolitiska
samarbetsprogram.
Lokalekonomiska analyser och hållberhetsseminarium: NSS kan sammanställa goda exempel av LA
och invitera sakkunniga till ett webinar. Målgruppen är kommuner och regioner, tjänstemän och
politiker.

§ 11 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
§ 12 Datum för rådsmötet 2021 samt val av samarbetsrådets presidium 2020.
Beslut: Region Sörmland är värd för rådsmötet 2021 och Kymmenedalens förbund år 2022 samt Region
Stockholm är 2023. Datum för rådsmötet 2021 kontrolleras av Region Sörmland och meddelas snarast åt
råds- och styrelsemedlemmarna.
§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagare för ett givande mötet och avslutade mötet kl. 11.30
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Fredrik l<arlström, ordförande

Annastina Sarlin, sekreterare
15.5.2020
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Tove Ellingsen, protokolljusterare
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