
 

Protokoll biosfärområde VJ styrelsemöte 11/9 2019, Vindelgallerian, Vindeln 

1. Möte öppnades 
 

2. Annika Myrén valdes till mötessekreterare 
 

3. Bertil Nygren och Jim Persson utsågs till justerare 
 

4. Dagordningen godkändes, några övriga frågor anmäldes 
 

5. Föregående protokoll 

Årets biosfärare 
Christer Nilsson: var det inte ett förhastat beslut om att biosfärområdet skulle utse Årets biosfärare? 
Det finns ingen arbetsordning, hur nomineringar ska tas in, inga kriterier, inget beslut om 
organisation eller person. 

Mattias Haglund: Vindelns kommun har utsett Årets Vindelälvare, men börjar nu delvis få slut på 
kandidater enligt nuvarande kriterier. Årets biosfärare – är det för diffust, kanske ska årets 
Vindelälvare utses för att pusha på namnet Vindelälven? 

Precisering av föregående beslut: Den utsedda arbetsgruppen är kvar och får i uppdrag att sondera 
omkring kriterier för Årets biosfärare, vad priset är, tidpunkt, om det ska vara personer och/eller 
organisationer, namn på osv. Arbetsgruppen ger en lägesbeskrivning på styrelsemötet i november. 

Med ovanstående precisering godkändes föregående protokoll. 

 

6. Ekonomi 

Björn och Magdalena visar läget för ekonomin samt finansiering 2019-08-31 (bilaga till protokollet). 

Projektet tar slut 31 december 2019, men det finns möjlighet att förlänga projektet och/eller höja 
Länsstyrelsens procentsats i totala budgeten.  

→ Annika Myrén kollar av om Umeå kommuns medel kan överföras till 2020 och begär sedan en 
officiell förfrågan från biosfärområdet om att kommunens medel flyttas över till 2020. 

Styrelsen hade en längre diskussion om ekonomin: buffert, vad pengarna bör användas till 
(medfinansiering, kommunikation, ambassadörer), samarbete med forskningen (pengar från 
biosfärområdet till skrivarstöd?), kommande medlemsavgifter, företag m.m. Basfinansieringen blir en 



viktig fråga för 2020, även projektmedel.  
 
Beslut: ekonomiredovisningen godkändes med justeringar. Grundidén är att det som inte blir 
förbrukat flyttas över som en buffert till nästa år. 
 

7. Organisation 

Presentationen läggs till i protokollet. 

 

a) Personal 

Får Elin B stöd i inledningen av sin tjänst? Elin B kommer att kunna bolla frågor med och delegera till 
den kommunala arbetsgruppen. Vidare när det kommer projektanställda kommer dessa att kunna 
vara arbetskamrater till Elin. 

Förslag från AU: att anställa Daniela N som extraresurs till slutet av året, nu anställd hos Vindelns 
kommun. Biosfärområdet skulle då köpa tjänsten av Vindelns kommun. 

Mattias H: det behöver vara tydligt med arbetsledning och arbetsmiljö mellan Vindelns kommun och 
biosfärområdet. Annars ok från KS i Vindeln. 

Beslut: Daniela Nedelcheva anställs året ut inom biosfärområdet. Anders Esselin tar kontakt med 
kommunchefen i Vindelns kommun för att diskutera anställningen och former. 

b) Kommunikation 

AU beslutade om ett fortsatt samarbete med Gold of Lapland och Cecilia arbetar 30% året ut med 
samma frågor som tidigare. Elin Bergarp och styrelsen tar i 2020 upp diskussionen om vidare 
kommunikationsresurs. 

c) Biosfärstjänster på kommunerna 

Info från AU: ett brev har tagits fram som beskriver vad biosfärtjänsterna i kommunerna kan 
innebära. Brevet har skickats ut till alla kommuner och kommunerna ska nu ta beslut/informera om 
detta och meddela biosfärområdet. Brevet läggs med som bilaga i protokollet. 

d) Korrigering stavning 

Sophia Rehnfjell har i sitt språkprojekt kommit fram till att namnet Juhtatdahka bör ändras. Namnet 
kan dock inte ändras utan ett godkännande från Svenska MAB-kommittén, vilket kan ta lång tid. 

Beslut: vi lämnar in ansökan om namnändring till Juhttátahkka till Svenska MAB. Vi använder det 
gamla namnet inkl. loggan i officiella sammanhang, men använder det nya namnet i alla andra 
sammanhang där det är möjligt. Vi skriver även om varför namnbyte i officiella sammanhang, på 
material etc. 

e) Framtida organisation/ideell förening 

Arbetsgruppen har tagit fram ett diskussionsunderlag/förslag, som skickats ut med dagordning till 
dagens möte. Arbetsgruppen menar att de två viktigaste punkterna är ideell eller ekonomisk förening 
samt om VIKOM ska överföras till biosfärområdet. 

Styrelsen hade en längre diskussion om hur den framtida föreningen bör se ut. 



Beslut:  
- arbetsgruppen fortsätter som förut med att ta fram förslag till stadgar. Gruppen plockar in den 
experthjälp som behövs, ex. revisor med kunskap om olika slags föreningar. Ordningen är att först 
utreda ideell eller ekonomisk förening. Om förslaget blir ekonomisk förening, utreds sedan om 
VIKOM:s ekonomiska förening tas över eller om en ny förening ska bildas. 

- skrivningarna i förslaget om att biosfärområdet skulle kunna vara remissinstans tas bort. 

- skrivning i förslaget om antal styrelsemedlemmar ändras till max 17 personer. 

- nya förslag till stadgar inkl. motiveringar till de olika förslagen ska skickas ut till styrelsen senast två 
veckor före nästa styrelsemöte i november. 

- beslut om stadgar till kommande förening tas på styrelsemötet i november. 

 

8. Invigning 

a) Reflektioner på invigningen 

Magdalena: begreppet biosfär är svårt! Bra arrangement i Vindeln 
Mattias: positiv! Gärna igen, men kanske svårt ekonomiskt, organisatoriskt. Alla aktörer ska vara på 
samma plats 
Stig: inte så mycket folk på andra sidan, men på området mycket folk. 
Anki: frågesport med fina priser om Laisdalen, kul! Ganska många deltagare. Bra utställare, kanske 
vartannat års arrangement. 
Kjell: fint område. Utställarna från Sorsele och kommunen vill ha årlig dag. 
Annika: Doris G med kollega var för Umeå kommun i Vindeln – roligt, ca 200 besökare. 
Arrangemanget på Väven var bra, kunde haft fler besökare, men självklart att det behövs 
fortsättning. Umeå kommun kommer göra ett stort internt arbete nu. Finns ett framtaget 
kommunikationsmaterial, som skulle kunna anpassas till andra kommuner. Kul att VK gjorde mycket 
på dagen. 
Osvald: var inte med, men har fått intrycket att internationella besökare vet mer om biosfär än folk 
från Sverige. 
Jim: fick fler frågor under denna eftermiddag än under de fyra åren! Finns mycket att göra med 
information. Bra info från Umeå på fredagen som behövs visas mer. 
Anders F: Bra arrangemang på fredagen i Umeå.  
Bertil: Bra avslutning på rundresan i Umeå, performancet, som behövs visas mer. 
P-G: Tavelsjö var på plats och visade upp bl.a. 10 toppar, stort intresse med bl.a. landshövdingen. Det 
finns många eldsjälar längs dalen, bredd, jättekul. Gärna fortsättning i någon form, vartannat år? 
Kristina: Stolt över området! Lite besviken över att skogsbruket inte visade upp sig mer, inte heller 
Skogsstyrelsen. Kunde ha krängt t-shirtar och kepsar – mer merchandise!! 
Ola: tre fantastiska dagar! Umeåturen fantastiskt, deltat, performance. Kul att träffa landshövdingen. 
Gärna större arrangemang nästa gång. 
Christer: fantastiskt VIP-program! Träffade så många trevliga människor, så hann inte gå runt. 
Övergripande biosfärfrågesport nästa gång, så att folk rör sig överallt. 
Björn: kul att se alla hållbarhetssaker i Umeå. Det finns så mycket lokala människor, som gör så 
mycket bra lokalt. En generalsekreterare och en GD! Många tror att vi bara håller på med 
turismfrågor, behövs arbetas med för att få med sig teknikföretag osv. I det korta perspektivet – 



kartläggning, sprida kunskap, info begreppet biosfär. 
 

b) Presenter 

Vi fick presenter i samband med invigningen: en biholk från Östra Vätternbranterna, en idé som  – 
kommit fram på idéworkshop omkring produkter i biosfärområdet. Vi fick även utterbok, från okänd. 

Christer: kan vi utlysa en tävling där vi tar fram en biosfärsprodukt för VJ? Den skulle kunna användas 
i olika sammanhang, som pris etc. 

→ Daniela får i uppdrag att fundera på detta. 

 
c) Rapport från Voxnadalens invigning 

Ola W rapporterar från Voxnadalens invigning. Lite mindre arrangemang än i Vindeln, men fint. 
Hälsingegårdarna var fascinerande, till nationalpark på kvällen och fick höra historier från 
Hälsingland. Samarbetsband knöts ihop av kommunerna, likt cykelbudkavlen. 

 

9. Projekt 

- Information om projektavslag till projekten Strömningar, Hotell Forsen, Med vingar över 
Vindelälven. 

- Information om projektansökningar – inga nya ansökningar, men många idéer, även under 
invigningen. 

- Projektredovisning Hemslöjdsmässan i Vormsele. Informationen godkänns. 

 

10. Samverkan och kommunikation 

a) Styrelsekonferens för svenska biosfärområden mars 2020 

Vi har fått en förfrågan om att arrangera en styrelsekonferens för svenska biosfärområden våren 
2020.  

Styrelsen hade en diskussion om bäst användning av Elin B:s tid, att vi kan sätta agendan på mötet 
själv för bäst nytta för vårt område, bra med nationellt samarbete (gemensam skyltning, 
infomaterial) m.m. Slutsatsen är att styrelsen är intresserad av att arrangera konferensen, men det 
behövs en del förarbete innan beslut. 

Beslut: Björn J får tillsammans med Anders E i uppdrag att titta mer på hur konferensen skulle kunna 
se ut, prata med Elin B, finansiering osv. Förslaget får tas upp med styrelsen. 
 
b) Regelverk med kriterier för att få använda logotypen 

Frågan bordlägges till styrelsemötet i november. 

 

11. Resor och representation 



a) Unesco i Paris 19 juni 

Björn J rapporterar från Unescos beslutsmöte i Paris, 19 juni 2019. Alla representanter från VJ var 
tagna av stunden. Det var ett stort ögonblick och häftigt att se det internationella intresset och 
allvaret. 

b) NordMAB 7–9 oktober, Skottland 

Osvald och Anki B åker. De har sedan tidigare fått i uppdrag att på konferensen diskutera med 
biosfärområden om organisation och finansiering. Det behövs presenter att ta med. 

Beslut: Anki och Osvald kollar av med arrangörerna om vad gåvan borde vara och stämmer sedan av 
med AU om förslag på gåva. 

12. Övriga frågor 

Anders F:  

– MOBEVI. Vi behöver lyfta uppstartade projekt och hämta upp resultat från projekten. Från just 
MOBEVI behövs en uppdatering av läget. 

→ Bianca Byring kan vara med på styrelsemötet i november 
 
– Projektet Mötesplatser + arbete med ARCUM. Det behövs mer info och resultatöverföring till 
styrelsen om dessa projekt. Särskilt synliggöra det jobb som Christer N har gjort. 
 
Jim: 

– Information och skyltning. Jim var runt i Östra Vätternbranterna och såg deras skyltning. Det borde 
finnas enhetlig skyltning för biosfärområden. 

På Europavägarna finns enhetlig brun-vit skyltning, Trafikverket ansvarig. De existerande 
vattendrags-/forsskyltarna i Vindelälvsområdet bör utvecklas och användas fortsatt. Bra med 
gemensam skyltning för alla biosfärområden internationellt. 

→ Vi tar med frågan i fortsatt arbete. 
 
Annika: 

– Utlysning nu på Umeå Universitet om projektmedel till Agenda 2030-projekt, senaste 
ansökningsdatum den 18 oktober 2019. 

→ Annika skickar ut infon till hela styrelsen + suppleanter. 
 
– Finns ett av FN godkänt RCE Network North Sweden, som kan användas i biosfärarbetet. 
→ Annika försöker få någon som kan informera styrelsen om detta på mötet i november. 
 
Bertil: 

Målbilderna i biosfärområdet är otydliga. 

→ I utvecklingsplanen finns målbilder. Utvecklingsplanen ska finnas med en lång diskussionspunkt på 
styrelsemötet i november. 

Ola: 



Björn fyller år idag, hurra!! 

 

13. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 27 november i Umeå. 
 
Beslut: Vi har ett heldagsmöte med övernattning för att ha tid med långa punkter som ex. beslut om 
föreningsstadgar. 

 

14. Avslutning 

Mötet avslutades. 


