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Protokoll – Svinesundskommittén årsmöte 2022 
Fredriksten konferans og hotell i Halden 
2022-04-22 kl. 10:00-14:30 

Beslutande 
Per Jonsson Bengtsfors kommun
Carina  Halmberg Dals-Eds kommun
Atle   Ottesen Fredrikstad kommune
Øivind  Holt Halden kommune
Roland  Bjørndahl Melleruds kommun
Karoline Fjeldstad Rakkestad kommune
Linda  Engsmyr Sarpsborg kommune
Kent   Hansson Strömstads kommun
Roger   Wallentin Tanums kommun
Said  Niklund Trollhättans stad 
Cecilie  Agnalt Viken fylkeskommune 
Ulf Eriksson Västra Götalandsregionen 

Övriga deltagare 
Per Erik Norlin Dals-Eds kommun
Linn  Laupsa Halden kommune
Morgan E Andersson Melleruds kommun
Michael  Melby Melleruds kommun
Iselin   Bjørnstad Rakkestad kommune  
Thomas  Hansen Viken fylkeskommune 
Erlend  Malmer Västra Götalandsregionen 
Uno   Nilsson Strömstads kommun 
Cecilia  Nilsson Svinesundskommittén (VD/Daglig leder)
Leon  Eriksson Svinesundskommittén (processledare)
Louise   Robertsson Svinesundskommittén (processledare) 
Annika  Daisley  Svinesundskommittén (processledare) 
Julia   Sandberg Svinesundskommittén (kommunikatör 

Sekreterare: ……………………… 
Julia Sandberg 

Justerare: ……………………… ……………………… 
Kent Hansson Cecilie Agnalt 

Ordförande:  ……………………… 
Atle Ottesen 
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Mötet öppnas  § 1 Ordförande Linda Engsmyr hälsar de närvarande välkomna och 
öppnar mötet. Hon ser fram emot denna årsmötesdag och är glad 
att vi nu kan samlas igen och känner oss trygga med att ta varandra i 
handen.   
 

Godkännande av 
dagordning  

§ 2 Mötet beslutar 
att godkänna utsänd dagordning 
 

Fastställande av 
röstlängd/stemme-
berättigade  

§ 3 Ordförande Linda Engsmyr lämnar över ordet till Julia Sandberg som 
läser upp medlemmarnas utsedda ombud. 
Röstlängd/stemmeberättigade fastställs.  
 

Utlysning av mötet § 4 Ordförande ställer frågan om mötet blivit behörigen utlyst. Enligt 
stadgarna skall kallelse sändas ut senast 20 dagar före mötet. Cecilia 
Nilsson informerar att kallelsen gick ut 1 april.  
 
Øivind Holt önskar att mötesbilagor i framtiden samlas i ett 
dokument. Linda Engsmyr meddelar att vi tar detta till oss.  
 
Mötet beslutar  
att mötet blivit behörigen utlyst 
 

Val av ordförande  § 5 Mötet beslutar  
att till ordförande för årsmötet/föreningsmötet utse Atle Ottesen.  
 

Val av sekreterare § 6 Mötet beslutar  
att till sekreterare för årsmötet/föreningsmötet utse Julia Sandberg 
från Svinesundskommittén. 
 

Val av två justerare § 7 Mötet beslutar 
att utse Kent Hansson och Cecilie Agnalt att justera dagens 
protokoll. 
 

Verksamhetsberättelse 
inklusive ekonomisk 
redogörelse 2021 
(bilaga 1,2,3 & 4) 

§ 8 Cecilia Nilsson redogör för verksamhetsberättelse för perioden 
2021-01-01 – 2021-12 31. Hon berättar att hon har trivts väldigt bra 
under sitt första år, som varit mycket spännande. Året har präglats 
av pandemin och vi har arbetat för att synliggöra konsekvenserna av 
den stängda gränsen i vår region. Hon ber årsmötesdeltagarna att 
notera att vi kommer arrangera en gränsregional konferens till 
hösten, datumförslag är 29/9, 5/10 eller 6/10.  
 
Medarbetarna Julia Sandberg, Leon Eriksson, Annika Daisley och 
Louise Robertsson presenterar arbetet inom sina respektive projekt 
och ansvarsområden för det kommande året.  
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Ekonom Lena Wallin ger en ekonomisk redogörelsen för 2021. 
 
Mötet beslutar  
att godkänna verksamhetsberättelsen 2021 
att godkänna den ekonomiska redogörelsen 2021   
att ge arbetsutskottet i uppdrag att se över vision, övergripande mål 
och roll/uppdrag 
 

Revisionsberättelse 
(bilaga 5) 

§ 9 Rune Fredriksen redogör för revisionsberättelsen 2021-01-01 – 
2021-12-31 och läser upp uttalanden från revisionsberättelsen.  
 
Mötet beslutar  
att anteckna redogörelsen till protokollet.  
 

Fastställande av 
balansräkning  
(bilaga 2 & 3) 

§ 10 Lena Wallin redogör för balansräkningen.  
Årsomsättningen enligt den ekonomiska redogörelsen uppgår till 
6 770 063 sek samt ett överskott på 530 955 sek. Balansräkningen 
per 2021-12-31 omsluter 5 695 002 sek. 
 
Mötet beslutar  
att fastställa balansräkningen per den 2021-12-31 till 5 695 002 sek. 
 

Frågan om ansvarsfrihet 
för styrelsen  

§ 11 Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas för den period som 
redovisningen omfattar. 
 
Mötet beslutar 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Fastställande av antal 
styrelseledamöter och 
ersättare (bilaga 6) 

§ 12 Representant från valberedningen saknas, så ordförande Atle 
Ottesen läser upp valberedningens protokoll med förslag och 
berättar att styrelsearbetet och AU fungerar väldigt bra. 
Förändringen i antalet fungerar väldigt bra och valberedningens 
förslag till årets årsmöte är därför fortsatt 16 ordinarie ledamöter 
och 16 ersättare/vara i styrelsen och 4 + 2 i arbetsutskottet.  
 
Mötet beslutar 
att fastställa styrelsen till sexton ledamöter och sexton ersättare  
 

Val av 
styrelseledamöter och 
ersättare till dessa 

§ 13 Ordförande Atle Ottesen läser upp valberedningens protokoll och 
med förslag till styrelseledamöter, som består av sexton ledamöter 
och lika många ersättare.  
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  Ordinarie                  
Håkon Tolsby              
Vakant 
Atle Ottesen          
Linda M Engsmyr 
Mona Vauger  
Karoline Fjelstad         
Glenn Håkon Mellby   
Cecilie Agnalt  
Kent Hansson             
Liselotte Fröjd            
Martin Carling             
Per Jonsson 
Morgan E Andersson   
Paul Åkerlind 
Michael Karlsson          
Bijan Zainali  

Ersättare  
Marte Espelund      
Øivind Holt 
Bjørn Laabak 
Svein Larsen           
Hans Herman Utgård         
Iselin Bjørnstad            
Erling Ek Iversen 
Elisabeth Gundersen 
Lars Tysklind             
Roger Wallentin 
Per Erik Norlin  
Per Eriksson             
Michael Melby         
Mikael Arvemark   
Anne Sörqvist               
Ulf Eriksson                        

 
Aremark kommune  
Halden kommune 
Fredrikstad kommune 
Sarpsborgs kommune  
Hvaler kommune 
Rakkestad kommune 
Råde kommune 
Viken fylkeskommune 
Strömstads kommun 
Tanums kommun 
Dals Eds kommun 
Bengtsfors kommun 
Melleruds kommun 
Trollhättans Stad 
Åmåls kommun 
Västra Götalandsregionen 

   
Cecilia Nilsson tillägger att Viken fylkeskommune ersättare Elisabeth 
Gundersen blev utsedd efter att valberedningen hade sitt 
sammanträde, därför står inte detta namn i valberedningens 
protokoll. Cecilia meddelar också att Halden kommune kommer att 
utse en ersättare till Anne-Kari Holm.   
 
Mötet beslutar 
att fastställa de ordinarie styrelseledamöterna i enlighet med 
valberedningens förslag. 
 
Mötet beslutar 
att fastställa ersättarna i enlighet med valberedningens förslag  
 

Val av ordförande och 
vice ordförande 

§ 14 Ordförande redogör för valberedningens förslag. 
 
Mötet beslutar  
att till ordförande i styrelsen utse Linda M Engsmyr  
att till vice ordförande i styrelsen utse Kent Hansson   
 

Val av revisorer och 
ersättare 

§ 15 Ordförande redogör för valberedningens förslag när det gäller 
revisorer och ersättare.  
 
Mötet beslutar  
att utse Rune Fredriksen, Fredrikstad kommune, och Uno Nilsson, 
Strömstad, till ordinarie revisorer 
att utse Siri Martinsen, Fredrikstad kommune, och Ingemar 
Edwardsson, Strömstads kommun, till ersättare  
 

Val av valberedning  § 16 Mötet beslutar  
att till valberedning för kommande verksamhetsår utse följande;  
Siri Martinsen, Fredrikstad kommune  
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Frederikke Stensrød, Råde kommune 
Stein Begby, Bengstsfors kommun 
Peter Heie, Strömstads kommun 
att till sammankallande utse Peter Heie 
 

Fastställande av 
årsavgifter 2022  
(bilaga 7) 

§ 17 Lena Wallin presenterar ett förslag med årsavgift 2022 enligt den 
senaste tillgängliga befolkningsstatistiken och indexuppräkning.  
 
Øivind Holt undrar hur årsavgiften beräknas, då han menar att 
kommuner med färre invånare betalar mer per invånare än större 
kommuner.  
 
Lena Wallin berättar att Svinesundskommittén använder en mall 
framtagen av AU. Per Jonsson flikar in att det tillkommer en 
grundavgift vilket påverkar, men att AU kan titta närmare på frågan.  
 
Mötet beslutar  
att föreslå region/fylke och kommuner att fatta beslut om 
medlemsavgifterna 2022. 
 

Fastställande av 
handlingsprogram 2023 
(bilaga 8) 

§ 18 Enligt föreningens stadgar ska ett handlingsprogram antas på 
årsmötet. Hittills har därför verksamhetsplan för året därpå antagits 
redan på årsmötet under våren. Arbetsutskottet föreslår att från och 
med nu antas verksamhetsplanen för nästkommande år på styrelsens 
möte på hösten.  
 
Cecilia Nilsson presenterar ett förslag till handlingsprogram för 2023 
och berättar att detaljer presenteras i verksamhetsplanen under 
hösten.  
 
Øivind Holt lyfter en fråga kring Svinesundskommitténs 
fokusområden. Han säger att vi nu ser att råvarutransporter 
påverkas av kriget i Ukraina. Exempelvis finns inget sågverk i Østfold 
så vi transporterar mycket på kors och tvärs. Därför menar Øivind 
att ett nytt fokusområde kan vara ett övergripande arbete kring 
kortresta lösningar i vår region och att vi behöver se efter stora 
förändringar – en strategi vår regionens resurser.  
 
Per Jonsson tycker Øivind Holts inspel är viktiga. Han vill också lyfta 
frågan om persontransport, eftersom det är av stor vikt med goda 
kommunikationer över gränsen för att kunna binda samman 
arbetsmarknadsområdet.  
 
Cecilia tackar för dessa inspel och meddelar att de, samt de inspel 
som kommit under medlemsturnén kommer bearbetas av AU för att 
fastställa Svinesundskommitténs arbete framöver.  
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Mötet beslutar 
att anta föredraget handlingsprogram 2023 
att verkställande direktör får i uppdrag att ta fram en 
verksamhetsplan för 2023 till styrelsemöte hösten 2022. 
  

Fastställande av 
reviderad budget 2022 
och budgetram 2023 
(bilaga 9 och 10) 

§ 19 Lena Wallin redogör för reviderad budget 2022 och budgetram för 
verksamhetsåret 2023.  
 
Mötet beslutar  
att fastställa reviderad budget för 2022.  
att fastställa rambudget för 2023 
att verkställande direktör får i uppdrag att ta fram en budget för 
2023 till styrelsemötet hösten 2022. 
 

Fastställande av 
styrelsens 
arbetsordning  
(bilaga 11) 

§ 20 Cecilia Nilsson redogör för föreslagen arbetsordning för styrelsen.  
 
Mötet beslutar  
att anta föreslagen arbetsordning 
 

Fastställande av 
arvoden till 
styrelseledamöter och 
revisorer 

§ 21 Ordförande meddelar att valberedningens förslag till arvode är 
oförändrat sedan tidigare år och går att läsa i valberedningens 
protokoll, bilaga 6. Förslaget är följande: 
 

- Ordförande 15 000 SEK plus mötesersättning. 
- Vice ordförande 7 500 SEK plus mötesersättning. 
- Revisorer 7 500 SEK fast arvode vid tjänstgöring. 
- Ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i 

styrelsen och/eller AU 1 000 SEK per möte. 
 
Mötet beslutar 
att fastställa föreslagna arvoden  
 

Övriga ärenden § 22 Enligt stadgarna ska ärenden som anmälts senast 30 dagar för mötet 
behandlas. 
 
Cecilia Nilsson meddelar att inga ärenden har inkommit. 
 

Mötet avslutas § 23 Mötesordförande Atle Ottesen tackar för tilliten till att leda mötet.  
 
Cecilia Nilsson meddelar att nu när de formella 
årsmötesförhandlingarna är klara inbjuds ledamöterna till lunch. 
Därefter presenterar Thomas Becker och Charlotta Lundström från 
STRING sitt arbete med att skapa en grön mega-region. Mathias 
Lindström från Kvarkenrådet deltar via länk och berättar om 
gränssamarbetet mellan Västerbotten och Österbotten. 
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Cecilia Nilsson meddelar att handlingarna som är underlag för mötet 
finns att läsa på https://svinesundskommitten.com/arsmote/ och att 
signerat protokoll kommer återfinnas under rubriken ”Protokoll”. 
 
Linda Engsmyr tackar ordförande Atle Ottesen för hans insats idag. 
Linda tackar också för ett spännande årsmöte, och för tilliten att på 
nytt bli vald till Svinesundskommitténs ordförande.  
 
Mötesordförande förklarar årsmötet/ föreningsmötet avslutat.  
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