22.1.2017

PROTOKOLL 1/2019
Tid: Torsdag den 24 januari kl. 10:01-14:24 svensk tid
Plats: Gränsälvskommissionens kansli, Storgatan 92A, Haparanda
Närvarande: Johan Antti (ordförande), Timo Jokelainen, Pia Hulkoff, Paula Aikio-Tallgren,
Bengt Niska, Eugen Parviainen, Andreas Broman, Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand
1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10:01.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Ärendelistan blev godkänt.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Föregående mötets protokoll blev godkänt.

5.

Bokslut 2018 och revisionsrapporten, Bilaga 5
Beslut: Bokslutet för år 2018 blev godkänt.

6.

Verksamhetsberättelsen 2018, Bilaga 6
Beslut: Verksamhetsberättelsen för år 2018 blev godkänt.

7.

Kommissionens strategiuppdatering. Bilaga 7
Diskussion kring tilläggstexter till strategiutkastet. Viceordförande Jokelainen
förbereder texterna vidare och utkastet behandlas i nästa möte.
Beslut: Kommissionen fortsätter behandla strategin i sitt nästa möte.

8.

Ansökan för att använda finansierade medel senare än planerad, LUKE / Atso
Romakkaniemi: Application for the planned telemetry project studying salmon
and sea trout migrations in the Tornionjoki/Torne älv. (Översättning: Spåning av
laxens och havsörings lekvandring med hjälp av telemetrin, forskning i
Torneälv). Bilaga 8
Diskussion om att Atso Romakkaniemi kan inbjudas till kommissionens möte för
att berätta om forskningens resultat.
Beslut: Begäran i LUKEs ansökan blev godkänt.

9.

Uppdatering av Kommissionens arbetsordning. Bilaga 9a, 9b
Beslut: Uppdaterad arbetsordning godkändes enligt förslaget från 2018-12-04

10.

Extern utvärdering. Undertecknande av avtalet. Separat dokument från pwc
2019-01-21.
Beslut: Johan Antti kontaktar Forsström angående avtalets innehåll. Avtalet
undertäcknas senare av ordförande eller sekreterare.
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11.

Extern utvärdering, intervjulista. Bilaga 11.
Diskussion om målgrupp för intervjuerna.
Beslut: Antti och Sallisalmi diskuterar med konsulten om intervjuernas
omfattning. En uppdaterad lista formuleras därefter. Inget beslut om
intervjulistan gjordes ännu.

12.

Prioritering, verksamhetsplan 2019. Diskussion enligt kommissionens workshop
2018-12-18
Beslut: Presentationen på verksamhetsplan 2019 ska skickas till ledamöterna.

13.

Yttrandebegäran till kommissionen samt beslutsärenden, för kännedom.
Bilaga 13.
Genomgång av bilagan. Beslöts att sekreteraren omformulerar yttrandet om
fiskestadgan efter synpunkter framtaga i diskussionen och ordförandena
godkänner yttrandet.

14.

Möten och seminarier, för kännedom
Sekreterare skickar information om kommande möten och evenemang som
kommissionens ledamöter kan vara intresserade att delta i.

15.

Övriga ärenden
Kommande forskningsrapport Torneälvens vandringsfiskar 2019, SLU och
Luke. Översättningskostnader (till finska) av rapporten.
Beslut: Kommissionen kan stå för översättningsskostnaderna såsom tidigare.
Fångstrapportering, utveckling av rapportering av laxfiske. Myllykangas, Björk,
Hulkoff utredare i frågan.
Diskussion om fångstrapporteringens nuläge.
Ordförande drog samman den förda diskussionenen: kommissionen strävar
efter en modern rapporteringssystem. Värdet av fångstrapportering måste
poängteras för fiskare.
Informering om kartaboken. Tornedalens landskapsmuseum planerar informera
om den digitaliserade kartaboken över Torne älv. Datumet för pressmeddeland
är inte bestämt.

16.

Nästa sammanträde
Beslut: Förslaget kommer senare när ordförandena har gemensamt hittat ett
passande mötesdatum.

17.

Mötets avslutande
Ordförande avlutade mötet kl 14:24 svensk tid.

Johan Antti
ordförande
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Timo Jokelainen
vice ordförande

