PROTOKOLL 2/2018
Tid: Onsdagen den 28 februari kl. 9:10 - 12:12 svensk tid
Plats: Finsk-svenska gränsälvskommissionens kansli, Storgatan 92A, Haparanda
Närvarande: Timo Jokelainen (ordförande), Lisa Lundstedt, Paula Aikio-Tallgren, Bengt
Niska, Matti Myllykangas, Pia Hulkoff, Kari Kinnunen och Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande och ordning
Ordförande Timo Jokelainen förklarade mötet öppnat kl 9:10 svensk tid.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstateradades vara beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
På punkt 12 Övriga ärenden ska Lisa Lundstedt presentera vattenförvaltingens
samråd i Sverige.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Protokoll blev godkänt.

5.

Verksamhetsplan för år 2018, bilaga 1
Det blev diskussion om närmast strukturella frågor i verksamhetsplan och alla
var eniga om vissa punkter som ska ändras. Punkternas 5.2.-5.11 månadsvis
lista skall bytas ut mot en kronologisk lista utan månadens namn i rubriken (vid
behov kan tiderna skrivas med i vanlig text).
När det gäller årets 2018 planerade verksamhet i sig hade kommissionen inga
synpunkter.
Beslut: Verksamhetsplanen godkändes med ändringar som beslutades i
mötet.

6.

Budget för 2019, inget bilaga
Beslut: Förslag till kommissionens anslag är på samma nivå år 2019 som den
har varit år 2016-2018.

7.

Samarbetsbidrag 2018.
Kommissionen fick in nio ansökan. Diskuterades om ansökan och deras
innehåll. Konstaterades att innehållet i två projekt var intressant men
kommissionen beslöt att man ber en extern utvärdering av det andra projektet
för att få stöd till beslutet. Konstaterades att i något av kommissionens blivande
möte behandlas samarbetsbidragets mål och process innan nästa
ansökningsrundan är aktuell.
Beslut: Kommissionen väljer bidragstagare senare via e-postmötet.

8.

Ansökan för finansierig LUKE / Atso Romakkaniemi: Application for the planned
telemetry project studying salmon and sea trout migrations in the
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Tornionjoki/Torne älv. (Översättning: Laxens och öringens vandring spånas
med hjälp av telemetri, forskning inom Torneälv).
Det blev diskussion om det att projektet producerar nyttig information om
vandringsfiskar. Diskussion om följning av projektets medelanvändning och
vilka åtgärder och inom vilken tidsperiod beviljade medel används.
Beslut: Kommissionen beviljar högst 40 000 euro till projektet via
Outokumpufondet förutsatt att projektet blir verklighet. Kommissionen ger
fullmakt till sekretariat (gränsälvskommissionens kansli) och ordföranden för att
närmare besluta hur bidragssumman används, dess ändamål samt hur
projektet rapporteras till kommissionen.
9.

Förslag till samarbetet, Samhällsvetenskapliga fakultetets Paula Tulppo och
Matti Hepola vid Lapplands universitet planerar Interreg-projekt “Environmental
Issues of Transboundary Waters in North Calotte (PohRa)”. Forskningsprojektet
styrs av Lapplands universitet i samverkan med Luleå Tekniska universitet
(LTU) och The Arctic University of Norway (UiT).
Konstaterades att ärendet behandlades i föregående möte (Enligt protokoll
2018-02-02 kommissionen föreslog ett möte där projektet presenteras till
kommissionen).
Beslut: Kommissionen väntar på sökandes kontakt för att anordna ett möte.

10.

Yttrandebegäran/yttranden och beslut, Bilaga
För kännedom.

11.

Möten och seminarier. För kännedom.
På kommande:
2018-03-05. HaV, i Korpikylä (svenska sidan), fiskestadgan.
2018-03-06 Jord- och skogsbruksministeriet, fiskestadgan, Ylläs Äkäshotelli
2018-03-13 Översvämningsrisker, Haparanda, kansliet. Länsstyrelsen i Norrbotten,
NTM-centralen, Haparanda kommun och Torneå stad, MSB
2018-04-12 Världsarvseminariet Struve meridianbåge i turismen,Lantmäteriet i
Finland,Hetta, Enontekis. Sallisalmi
http://www.maanmittauslaitos.fi/maailmanperintoseminaari

Gångna:
2018-02-13 Sommarsik-projektet, planering av höstens evenemang. Sallisalmi.
2018-02-14 Sommarsik-projektet, Erkki Jokikokko och Markku Vaaraniemi i kansliet,
Tero Mustonen via skype, Haparanda. Sallisalmi
6.-7.2.2018 UNECE, Global workshop. Moving forward transboundary water
cooperation: Building on its beneftis. Palais des Nations, Geneve, Sveitsi. Sallisalmi.

12.

Övriga ärenden
Lisa Lundstedt presenterade vattenförvaltningens samråd.

13.

Nästa sammanträde
Förslag: Den 20 april i Övertorneå Armasjoki/Puostijoki, för både ledamöter
och ersättare

14.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 12:12 svensk tid.
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ordförande
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vice-ordförande

