
 
 

 

Protokoll styrelsemöte Biosfärkandidat Vindelälven-Juhtadahka 
 
Plats: Hornavan Hotell, Arjeplog                                                                                                            
Tid:  kl 12.00—12.00, 3–4 juni 2019   
 
Närvarande/röstberättigade                                                                                                                                                       
Ann-Christin Blind, Laisälvens byar 
Annika Myrén, Umeå kommun                                                                                                                         
Bertil Nyberg, LRF                                                                                                                                              
Björn Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Christer Nilsson, SLU                                                                                                                                                  
Erik Alnersson, skogsbyarna                                                                                                                                         
Jim Persson, Rans sameby                                                                                                                                                   
Kristina Nilsson, Skogsstyrelsen 
Kjell Öjeryd, Sorsele kommun 
Osvald Jonsson, Turism 
Ola Jennersten, WWF 
Stig Westberg, Vindelälvens fiskeråd  
 
Övriga närvarande/adjungerade 
Anders Esselin, Koordinator      
Ewa Svahn, Naturskyddsföreningen  
Leopold Sjöström, VIKOM 
 
Noteringar 

• Björn Jonsson var ordförande för styrelsemötet den 3 juni. Christer Nilsson tog över 
ordförandeskapet den 4 juni. 

• Kvällen den 3 juni ägnades åt en guidad resa genom Laisdalen. Efter styrelsemötets 
avslutande den 4 juni besökte styrelsen Silvermuseet i Arjeplog. 

 
 
1. Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Björn Jonsson förklarade styrelsemötet öppnat   
 
2. Val av mötessekreterare 
Ann-Christin Blind, Laisälvens byar, valdes till sekreterare 
 
3. Val av justerare 
Kristina Nilsson och Ola Jennersten valdes till justerare 
 
4. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen, med justeringen att placera punkterna ekonomi och projekt före 
de andra frågorna. 



 
 

 
5. Föregående protokoll (bil. 1) 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
6. Ekonomi          
Björn Jonsson redogjorde för biosfärkandidatområdets ekonomi. Styrelsen beslöt att balansera 
överskottet på 328 368 kr från 2018 till 2019. Styrelsen beslöt också att avsätta 100 000 kr från 
projektbudget till invigningen. 
 
7. Projekt 
 

7a. Beviljade projektstöd 
Anders Esselin redogjorde för projekt som beviljats ekonomiskt stöd under 2019. Dessa är: 
Vindelälvsdraget, Taklagsfest Ammarnäs sameförening, Vormsele hemslöjdsmässa, 
Nationalälvens dag Slöjdarnas hus, Grej of the Day 
 
7b. Aktuella projektansökningar 
Anders Esselin redogjorde för aktuella projektansökningar. Dessa var: 

• VIKOM Arena Vindelälven (40 000 kr) 

• Strömningar – fotoprojekt av fotograf Elin Berge (50 000) 

• Norra Sveriges mest miljö- och serviceinnovativa camping – Hotell Forsen (50 000 kr) 

• Med vingar längs Vindelälven officiell biosfärbok – Bertil Hagberg, Sesamphoto (15 000 kr) 
 
Styrelsen beslöt att bevilja projektansökan Arena Vindelälven 40 000 kr, med tillägget att 
projektet inkluderar rennäringen 
 
För de andra tre ansökningarna beslutade styrelsen att styrelsens AU får i uppdrag att förbereda 
ansökningarna och meddela förslag till beslut via mail. 
 
7c. Projektmallar- och redovisningar 
Styrelsen beslöt att Anders Esselin får i uppdrag att utveckla och komplettera mallar för 
projektansökan och projektredovisning, samt till nästa styrelsemöte föreslå om vi ska införa 
deadlines för ansökningar för att AU ska hinna bereda projektansökningar i god tid före varje 
styrelsemöte. 

 
8. Framtida organisation 
Leopold Sjöström, Johan Söderling och Stig Westbergh ingår i arbetsgruppen som utreder och 
bereder framtida organisation för biosfärområdet. Leopold föredrog om framtida organisation och 
Stig föredrog om hur finansiering kan se ut. Gruppen fortsätter utreda organisation, stadgar, 
föreningsbildande, associationsformer och grundfinansiering. 
 
9. Grundfinansiering 
Styrelsen beslutade att AU får i uppdrag att kontakta kommunerna i biosfärområdet om 
biosfärtjänster på kommunerna. 
 
10. Personalfrågor 
Nuvarande projektekonom och kommunikatör är sjukskrivna. För att klara av invigningen av 
biosfärområdet har en projektledare i Vindeln och en kommunikatör på Länsstyrelsen anlitats. 
 
Koordinatortjänsten är utlyst. Anders Esselin fortsätter att vikariera som koordinator tills ny 
koordinator är på plats.  



 
 

 
11. Invigning 
Anders Esselin redogjorde för hur invigningen i Vindeln samt arrangemang för inbjudna VIP-gäster 
kommer att gå till. Annika Myrén berättade om Umeå kommuns planer för invigningen. Leopold 
Sjöström berättade om planerna för en cykelbudkavle i samband med invigningen. 
 
Vindelns kommun har tidigare korat en ”Årets Vindelälvare”. Nu har frågan kommit om 
Biosfärområdet vill överta denna uppgift. Styrelsen beslutade att göra det, med tillägget att 
utnämningen då ska kallas ”Årets biosfärare”. Christer Nilsson, Bertil Nygren och Ann-Christin Blind 
valdes att ingå i en arbetsgrupp för att utse ”Årets biosfärare” samt hur firandet ska gå till.   
 
12. Resor och representation 
Erik Alnersson, Karin Fällman-Stenlund och Cecilia Wallinder representerade Vindelälven-
Juhtatdahka på EUROMAB i Dublin i början av april. En utförlig reseberättelse har inkommit och Erik 
Alnersson berättade om tillställningen, möten, erfarenheter och lärdomar. 
 
Vindelälven-Juhtatdahka representeras av Björn Jonsson, Leopold Sjöström, Johanna Gardeström, 
Jim Persson och Johan Söderling på plats i Paris vid Unesco:s möte där det beslutas om Vindelälven-
Juhtatdahka ska få bli ett biosfärområde eller inte. 
 
Styrelsen beslöt att Ann-Christin Blind och Osvald Jonsson representerar Biosfär på NordMAB i 
Skottland 7–9 oktober 2019. Styrelsen gav dem ett särskilt uppdrag att fråga representanter från 
andra biosfärområden om hur de är organiserade och hur de finansierar sin verksamhet. 
 
13. Nästa möte 
Nästa möte blir i Vindeln den 11 september. 
 
14. Avslutning 
Mötets ordförande Christer Nilsson avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Justering 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 
 
Ola Jennersten   Kristina Nilsson/ justerare   
  


