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PROTOKOLL 1/2021 
 
Tid: Fredag den 5 februari kl. 9:10-11:35 svensk tid 
Plats: Teams-möte  
Närvarande: Timo Jokelainen, Bengt Niska, Elli-Maria Kultima, Pia Hulkoff, Marika 
Kylmämaa, Andreas Broman samt Simja Lempinen och Camilla Ahlstrand 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Timo Jokelainen öppnade mötet kl 9:10 svensk tid. 
 

2. Mötets beslutsförhet 
Vice-ordförande öppnade mötet eftersom kommissionens ordförande Johan Antti inte 
kunde delta i mötet. Det konstaterades att mötet inte är beslutsfört då Anttis ersättare 
inte heller är närvarande. Mötets handlingar har levererats till alla i god tid. 
  
Kommissionens första möte i år är undantagsvis först i februari, vilket var möjligt då 
båda ministerierna beviljade mer tid.  
 

3. Godkännande av ärendelistan 
Beslut: Ärendelistan godkändes 
 

4. Godkännande av tidigare mötets protokoll  
Beslut: Tidigare mötets, 2020-12-10, godkännande av protokoll flyttas till nästa 
sammanträde. 
 

5. Nästa sammanträden 
Det blev diskussion om ersättarnas deltagande i sammanträden. Det kosnatterades 
att ärendet lyfts fram i nästa mötet. 
 
I fjol provade kommissionen att bjuda in både ordinarie ledamöter och deras ersättare 
till möten. Normalt har kommissionen haft två möten per år där alla (ledamöter och 
deras ersättare) har varit inbjudna.  
 
Kommissionen har redan tidigare kommit överens om att nästa möte är den 26 
februari 2021. Det konstaterades att årets andra kommande mötesdatum inte kan 
fastlås ännu då svensk ordförande inte var med i mötet. 
 
Beslut: Nästa möte 2021.02.26 och inbjudan sker med normal mötesprocedur.   

 
6. Bokslut 2020 och revisionsrapporten, Bilaga 6a, 6b 

Ahlstrand presenterade kort årsredovisningen. 
 
Årsbokslutet och revisionsberättelsen är godkända redan före mötet och de är 
bekräftade med e-signering. Till års 2021 verksamhetsplan tas med allokering av 
kommissionens medel även inom längre tidsram betraktad samt kansliets 
personalresurser.  
 
Det konstaterades att revisorn Jonny Wiik rapporterade om diarieföringen, som släpar 
efter. Diariets uppdatering måste säkras. 
 
För kännedom: Kommissionens bokslut 2020 har blivit godkänt med e-signeringar 
före mötet 
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7. Verksamhetsberättelsen 2020, Bilaga 7a, 7b 

Det konstaterades att verksamhetsberättelsen motsvarar kommissionens verksamhet 
år 2020 och den kan godkännas. Verksamhetsberättelserna på finska och svenska 
har varit tillgängliga i god tid och de godkänns med e-signering av ordförandena och 
sekreteraren. Länken till e-signeringen skickas efter mötet. 
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkänns såsom beskrivits ovan.  
 

8. Årsplanering 2021. Bilaga 8a,8b.  
Lempinen presenterade skissen till verksamhetsplan där han har lagt till som mål att 
främja samarbetet mellan länsstyrelsen och NTM-centralens myndigheter om 
landskapsfrågor under våren. 
Mötesarrangemang kan inte planeras noggrant under pandemitiden. Förhoppningsvis 
kan ett seminarium arrangeras nästa höst. Seminarieteman vore vatten- och 
miljöfrågor och kommissionens tionde verksamhetsår samt framtidsvyer. 
 
Till planen lyftes upp följande förslag: 1. Ifall corona-läget tillåter ska kommissionen 
bekanta sig med området inklusive gruvorna och Kilpisjärvi området. 2. 
Kommissionen granskar kansliets resurser inom rådande ekonomiska 
omständigheter. 
  
Beslut: Skissen levereras till ledamöterna och ersättarna med tillägg som i mötet 
kom fram. Kommenteringstid tar slut den 15 februari. Syftet är att i nästa möte den 26 
februari vore handlingen färdig för godkännandet.  
 

9. Yttrandebegäran och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 9 
Lempinen berättade att han ska skriva yttrandet om Talga AB:s grafitgruva. 
Översvämnings- och vattenförvaltningsyttranden är de nästa ärenden som 
kommissionen ska yttra sig om.   
 
Andreas Broman hade skickat en sammanfattning om sikens situation. Broman 
berättade att texten är en kort beskrivning av svenska studier och finska följning av 
märkta fiskar. Sammandraget är syftad till fiskeförvaltningen och det har skrivits i 
samarbete mellan finska och svenska fiskebiologer. Oro för sikbeståndets negativa 
utveckling tas fram och att någonting skall göras.  
 

10. Möten och seminarier 
 
Kommande 
2021-02-24 Samråd, ändringar till fiskestadgan, HaV. Lempinen sade att de som är 
intresserade att delta i skype-mötet kan anmäla om detta till honom. 
2021-03-01 Samråd vattenförvaltningsplan, Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt, 
Simja Lempinen, Camilla Ahlstrand 
2021-05-25 Torneälvens översvämningsgrupp i Kolari, NTM-centralen arrangör, Simja 
Lempinen 
Gångna: 

 
11. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 
 

12. Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl 11:35 svensk tid. 
 
Johan Antti Timo Jokelainen 
Ordförande vice-ordförande 


