
 
 
 

Justerare:               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen  
 
Plats och   Strömstad Stadshus och Skype  

tid  fredagen den 2 mars kl. 09.00-11.00  

 

 

Beslutande:  Linda Engsmyr 

   Peter Dafteryd 

   Per-Erik Norlin 

   Tony Georgiou  

   Uno Nilsson 

   Cecile Agnalt (per Skype) 

   Glenn H Mellby (per Skype) 

   Per Jonsson (per Skype) 

 

Ersättare:  Anders Castberg 

  
 

Övriga deltagare: Janne Eidessen    

   Louise Robertsson 

 

Utses att justera: Uno Nilsson och Glenn H Mellby 

    

 

Sekreterare:  Elsie Hellström  Paragraf 1-8 

 

 

 

 

Ordförande:  ……………………………………….. 

   Linda M Engsmyr 

 

 

 

Justerande:  ………………………………………………………………….. 

   Uno Nilsson  Glenn H Mellby 
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§ 1   Sammanträdet öppnas 

Ordförer Linda M Engsmyr öppnar mötet. 

 

 

§ 2  Val av justerare 

  Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Uno Nilsson och Glenn H 

Mellby 

 

 

§ 3  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 4 Nytt kontrakt med Nordiska ministerrådet 

Elsie Hellström presenterar utkastet till nytt kontrakt mellan Nordiska 

Ministerrådet och Svinesundskommittén. Avtalet skall gälla under tiden 2018-

2020. 

Nordiska Ministerrådet ställer högre krav på Svinesundskommittén i det nya 

kontraktet att medverka i arbetet med att genomföra det nordiska 

samarbetsprogrammet för regionalpolitik. Dessutom är det tydligt uppdrag att 

arbeta med att identifiera och att bryta ner identifierade gränshinder (se bilaga) 

Beslut 

Svinesundskommittén beslutar 

att ställa sig bakom utkastet till kontrakt mellan Svinesundskommittén och 

Nordiska Ministerrådet under tiden 2018-2020 
att ge i uppdrag till ordförer Linda M Engsmyr att underteckna kontraktet 

  

 §5 Inför årsmötet 12 april 2018 

Elsie Hellström presenterar en ekonomisk resultatrapport för verksamhetsåret 

2017 och en reviderad budget för verksamhetsåret 2018 samt förslag till budget 

för verksamhetsåret 2019. 

Elsie Hellström belyser problematiken att presentera en budget för 2019, då 

det är många osäkra faktorer vid årsmötet och framställer önskemål om att att 

styrelsen föreslår årsmötet att fastställa budget för 2019 vid styrelsemötet i 

oktober. 

Detsamma gäller verksamhetsplanen för 2019, att man vid årsmötet tar ett 

inriktningsbeslut men fastställer verksamhetsplanen vid styrelsemötet i oktober  

 

Beslut 

Svinesundskommittén beslutar 

att föreslå årsmötet att fatta inriktningsbeslut kring budget och 

verksamhetsplan för 2019, då det råder för många osäkra faktorer för 

verksamhet och budget 2019 för att kunna fastställa en relevant budget och 

verksamhetsplan vid årsmötet. 
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§ 6 Presentation av OECD rapport i Göteborg 15 mars 

Elsie Hellström informerar om att den 15 mars kommer rapporten från 

OECDs analys av ”Megaregionen” Oslo-Göteborg-Malmö presenteras i 

Göteborg. 

Svinesundskommittén har medverkat i referensgruppen och det är av stor vikt 

att Svinesundskommittén är representerad vid presentationen. 

Sekretariatet kommer att vara representerad av tre personer. 

 

 Beslut 

Svinesundskommittén beslutar 

att tacka för informationen, och flera ledamöter meddelar att de har fått 

inbjudan till presentationen. 

 

 

§ 7 Mötestider 2018 

Elsie Hellström informerar återigen om mötestider 2018, då det varit oklart för 

flera ledamöter vad som gäller (se bilaga). 

Ledamot Uno Nilsson poängterar att det bör sättas in ett nytt datum för AU 

under april eller maj, då två möten under våren har utgått. 

 

Beslut 
Svinesundskommittén beslutar 

att ge i uppdrag till Daglig Leder att tillsammans med ordförer kalla till ett 

möte under april- maj månad 2018 

 

 

§ 8 Övriga frågor 

Per Erik Norlin lyfter, behovet av förbättrad kommunikation mellan Dalsland 

(Dals Ed och Bengtsfors) och Strömstad/Nordby köpcenter. 

Kommunerna i Dalsland har behov av ett stort antal arbetsplatser för speciellt 

nyanlända. Nordby köpcenters företag har ett stort behov av personal nu och 

speciellt efter utbyggnaden som förmodligen att stå klar 2021. 

Per Erik poängterar att det är viktigt att belysa det behovet i den kommande 

förstudien. 

Svinesundskommittén betonar att detta är en viktig fråga som 

Svinesundskommittén bör följa upp under verksamhetsåret och då framförallt i 

den kommande förstudien  

”Kollektivtrafiken kör över gränsen” 
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