22.1.2017

PROTOKOLL 7/2020
Tid: Torsdag den 12 november kl. 9:02-11:30 svensk tid
Plats: Teams-möte

1.

Mötets öppnande
Ordförande Jokelainen önskar alla välkomna och öppnade mötet 9:02 svensk
tid.

2.

Mötets beslutsförhet
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Beslut: Ärendelistan godkänns.

4.

Godkännande av tidigare mötets protokoll
Senaste mötets protokoll (2020-10-08) har skickats till alla 2020.10.23.
Ordförande sammanfattade kortfattat de centrala delarna.
Beslut: Protokoll godkänns

5.

Bidragsansökan av Pro Siika rf Bilaga 5
Pia Hulkoff är medlem i projektets arbetsgrupp, så hon förklarar sig jävig i
ärendet och lämnade mötet. Ahlstrand presenterade kort ansökans innehåll och
det sökta beloppet. Sökanden har målsättningen att göra en preliminär ansökan
för att föreslå Torneälvens forsfiskekultur som kandidat till Unescos lista på
immateriella kulturarv senast 2021.03.31, samt att säkerställa traditionens
utövares, samhällets och olika instansers stöd för preliminära ansökningen och
den egentliga ansökningen.
Beslut: Sökanden kan söka medel via gränsälvsbidraget och ansökan
behandlas i samband med andra sökanden

6.

Finska ordinarie sakkunnig, Bilaga 6
Pia Hulkoff återvände till mötet.
Timo Jokelainen konstaterade att i föregående mötet bestämdes att till det här
mötet presenteras motiverade förslag till ordinarie sakkunnig.
Jokelainens skriftliga förslag (bilaga 6) gicks igenom, som bestod av ett förslag
och motivering för fiskebiologen Maare Marttila från Lapplands NMT-central
som ordinarie sakkunnig, för presentation till jord- och skogsbruksministeriet.
Det konstaterades att förslaget av doktorn i juridik Matti Hepola till ordinarie
sakkunnig som gjorts av Myllykangas och Aska gäller.
Det föreslogs att till nästa mötet bjuds båda kandidaterna för intervju och
föreslaget bifölls.
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Det bestämdes att de som föreslagit Hepola kontaktar honom och berättar att
kommissionen vill i sitt nästa möte intervjua honom.
Beslut: Förberedelser fortsätts, så att kansliet kallar in kandidaterna för
ordinarie sakkunnig till kommande kommissionens Teams-möte, så att de kan
intervjuas vid olika tidpunkter under mötets gång.
7.

Skrivtävling om gränsälven för skolorna Bilaga 7a, 7b
Lempinen presenterar följebrevet som har förberetts i kansliet och skickats i
förväg till kommissionen. Diskussion fördes om fördelningen av
belöningssumman mellan Finland och Sverige.
Det konstaterades att Elli-Maria Kultima redan hade förmedlat följebrevet till
hemkommunens utbildningsförvaltning.
Beslut: Följebrevet godkändes. Kansliet förmedlar det till varje kommuns
utbildnings/kulturförvaltning och ledamöterna kontaktar sina respektive
hemkommuners skolrepresentanter efter detta. Skolorna som är aktuella är de
som har 8:e årskurs.

8.

Girjas-domen
Simja Lempinen presenterade på båda språk sammanfattningsvis vad de
rätterna att upplåta fiske- och jakttillstånd som Girjas sameby i Norrbotten fått,
innebär. Det presenterade materialet efterfrågades och Lempinen lovade dela
det.

9.

Gränsälvsbidrag
För kännedom. Ahlstrand berättade, att under föregående veckan har
Gränsälvsbidraget utlysts i media och ansökningslänken har öppnats på
kommissionens hemsida.
Ansökningstiden för bidraget är t.o.m. 2021.02.08

10.

Yttrandebegäran och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 10

11.

Möten och seminarier
Kommande
2020-11-18 Skype-möte, Norrbottens och Västerbottens vattenråd kontaktpersondag,
Lempinen, Ahlstrand
2020-11-19 Skype-möte, Torneälvens vattenvårdsområde, Bottenvikens
vattenmyndigheten och Lapplands NTM-central, Simja Lempinen
2021-05-25 Torneälvens översvämningsgrupp i Kolari, NTM-centralen arrangör
Gångna:
2020-10-12 Torneälvens översvämningsgrupp, NTM-centralen arrangör via Teams,
Ahlstrand

Myllykangas frågade om det hörts någonting från jord- och
skogsbruksministeriet om tidigare hantering av förhandlingar om fiskestadgan,
eller om det kommit någon yttrandebegäran. Aska svarade för TornioMuonioälvsföreningen, att vanligtvis har ministeriet frågat om ståndpunkter vid
årsskiftet, men förra året skedde det tidigare.
12.

Övriga ärenden
Ahlstrand berättade att det har bestämts med ordföranden att kommissionen
byter bokföringsbyrå från Kontera till Axent Haparanda AB, som
kommissionens nuvarande bokförare har grundat. I erbjudandet var det
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föreslagna priset lägre än nuvarande bokföringsbolagets pris. Kansliet har inte
fått erbjudanden från andra företag.
13.

Nästa sammanträde
Beslutsförslag: Den 10 december kl 12:00-14:30 Tid svensk tid. Tiden för
mötet kan förändras (bli längre), om kommissionen har personer att intervjua
enligt §6.

14.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 11.28 svensk tid.

Timo Jokelainen
Ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

