”Hela Norden ska leva” 19. – 20. april 2018

Protokoller fra
a) Halvårsmøte i foreningen ”Hela Norden ska leva”
b) Møte i styret for ”Hela Norden ska leva”
Møtene ble gjennomført slik:
Dato
19. april

Klokkeslett
2000 - 2200

20. april

0900 - 1030

Møte
Halvårsmøte i
foreningen ”Hela
Norden ska leva”,
Styremøte ”Hela
Norden ska leva”

Nasjonale rapporter var utsendt eller ble omdelt i møtet.

Vellenes Fellesorganisasjon
Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo
Telefon: 941 48 897
post@vellenesfellesorganisasjon.no
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Sted
Gisli-Eirikur-Helgi
cafe/bar, Dalvik
Menningarhúsið Berg
(kulturhuset) Dalvik

Protokoll

Halvårsmøte i foreningen ”Hela Norden ska leva” 19. April 2018
Tilstede:
Norge
Finland:
Åland:
Island:
Sverige:
Danmark:
Færøyene:

Erik Sennesvik (ordfører/leder), Ruth Våpenstad (styremedlem).
Ann-Sofi Backgren
Mikael Eriksson
Stefania Gisladottir og Gudrun Gisladottir
Ulrik Strømberg
Ingen
Eydun Christiansen

1. Velkomst fra Island
Island ønsket velkommen og orienterer om tidsplan for oppholdet i Island. Det ble gitt
utfyllende opplysninger om programmet for oppholdet, spesielt om
fellesarrangementet mellom HNSL og Nordregio 20. april

2. Åpning av halvårsmøtet v/ordfører Erik Sennesvik
Erik Sennesvik ønsket velkommen til det første møtet under Norges ledelse. Ikke alt
er på plass i overføringen og han pekte på at vinteren hadde vært svært hektisk for
Vellenes Fellesorganisasjon. Organisasjonen har et lite sekretariat som i første rekke
betjener de 2.200 medlemsforeningene rundt om i Norge. Han lovet at HNSL vil være
godt forankret i Vellenes Fellesorganisasjon før sommeren.

3. Valg av sekretær for møtet
Ruth Våpenstad ble valgt som referent og sekretær for møtet

4. Valg av justerare/person for kontroll av protokoll
Ulrik Strømberg ble valgt som justerare/person for kontroll av protokoll

5. Møtets utlysning/innkalling til møte
Det framkom ingen merknader til utlysning og innkalling av møtet

6. Godkjenning av dagsorden/saksliste
Fremlagt saksliste ble godtkjent

7. Budsjett og innbetaling av medlemsavgift/kontingent 2018 – Orientering
Bilag 1.2
Det ble gitt en orientering om økonomisk status og budsjettdisponeringene.
Økonomiske midler som nå beror i Sverige, blir overført til Norge så snart
kontopplysninger er meddelt. .Kontingentkrav sendes fra Norge i mai.
Det er ikke oppnådd kontakt med Danmark (Steffen Damsgaard - Landdistrikternes
Fællesråd. Dette følges opp av Norge umiddelbart gjennom en brevlig henvendelse.
Danmark har heller ikke betalt kontingent.
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Det ble uttrykt sterkt ønske om at Danmark igjen kommer med i det løpende
samarbeidet.
Fra Island ble det pekt på en del økonomiske utfordringer knyttet til årets arrangement.
Deltakerne hadde ulike synspunkter på hvilke kostnader som burde bæres av HNSL.
Saken sluttbehandles i styrets møte 20. april.

8. Virksomhetsplan for 2018 – Oppfølging av planen

Bilag 1.1

Det ble gitt en kort orientering om prosjekter og tiltak i de enkelte landene. For øvrig
ingen kommentarer

9. European Rural parliament – Orientering om aktivitet
«Venhorst-deklarasjonen» ble omdelt. For øvrig ingen nye opplysninger framkom.

10.Stadger/Vedtekter for ”Hela Norden ska leva”

Bilag 1.3

Norge la fram forslag som kan behandles på høstmøtet etter synspunkter i dette møtet.
Det er et ønske om at virksomheten skal kunne omfatte lokalsamfunn over hele landet,
i alle land og ikke utelukkende knyttes til begrepet landsbygd.
§ 2 Syfte och verksamhetsformer
.......
Föreningen ger råd och vägleder sina medlemmar genom att ordna konferenser
och seminarier, genomför utbildning och informerar sina medlemmar.
Föreningen tar ställning och yttrar sig i gemensamma och för
medlemsorganisationerna viktiga frågor.
Forslag til endring:
Föreningens syfte är att stödja och befrämja all verksamhet som är ägnad att
utveckla och vitalisera goda och livskraftiga levnadsförhållanden på
landsbygden och lokalsamhällen i de nordiska länderna genom att verka som
samarbetsorgan och intressebevakare för ländernas riksomfattande byföreningar
och motsvarande registrerade föreningar jämte organisationer

11.Andre spørsmål/saker
Hela Norden ska leva har vanskeligheter med å oppnå tilskudd til drift og prosjekter.
Forsamlingen drøftet ulike muligheter for å skaffe finansiering. Dette blir en viktig
oppgave i året som kommer, både via Nordregio og Nordisk Råd.

12.Neste møte
Saken overføres til styremøtet

Ruth Våpenstad
(sekretær -referent)

Ulrik Strømberg
(justerare)
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Protokoll:

Styremøte ”Hela Norden ska leva” 20. april 2018
Tilstede:
Norge
Finland:
Åland:
Island:
Sverige:
Danmark:
Færøyene:

Erik Sennesvik (Ordfører/leder), Ruth Våpenstad (styremedlem).
Ann-Sofi Backgren
Mikael Eriksson
Stefania Gisladottir og Gudrun Gisladottir
Ulrik Strømberg og Åse Classon
Ingen
Eydun Christiansen

1. Åpning av halvårsmøtet v/ordfører Erik Sennesvik
Erik Sennesvik ønsket velkommen og minnet om saker fra møtet 19. april

2. Valg av sekretær for møtet
Ruth Våpenstad ble valgt som referent og sekretær for møtet

3. Valg av justerare/person for kontroll av protokoll
Ulrik Strømberg ble valgt som justerare/person for kontroll av protokoll

4. Møtets utlysing/innkalling til møte
Det framkom ingen merknader til utlysning og innkalling av møtet

5. Godkjenning av dagsorden/saksliste
Fremlagt saksliste ble godkjent

6. Årsberettelse/Årsmelding 2017

Bilag 2.2

Ulrik Strømberg gjennomgikk kort årsberettelse avgitt av Hela Sverige ska leva. Det
framkom ingen merknader. Årsberettelsen godkjennes.

7. Økonomi og regnskap 2017

Bilag 2.1

Ulrik Strømberg gjennomgikk kort regnskap for 2017 avgitt av Hela Sverige ska leva.
Det framkom ingen merknader til regnskapet, men det ble minnet om at medlemskap
for Danmark må følges opp.. Årsberettelsen godkjennes.
Styret drøftet deretter de økonomiske forholdene omkring arrangementet i Island. Fra
Islands side ble det pekt på at det var behov for finansiering av fellesaktiviteter. Disse
ble gjennomgått. Det fremkom ulike synspunkter, men styret samlet seg om følgende
utgiftsdekning over Hela Norden ska leva sitt budsjett:
Dekning av arrangementskostnader:
• Leie av lokaler 20. april
• Annonse for arrangementet 20. april
• Leie av buss 21. april
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Dekning av måltider:
• Måltider for HNSL sine møter som ikke dekkes av det enkelte land
• Fellesmåltider for HNSL og Nordregios representanter, men slik at de 2
organisasjonene faktureres for sine representanter
Styret er innforstått med at vedtaket vil redusere disponibel kapital.
Erik Sennesvik ba om følgende protokolltilførsel:
«Det legges til grunn at arrangørland som er vertskap i framtiden betaler møte og
lokaler. Dersom arrangørland ikke kan betale må man på forhånd søke om å få dekket
utgifter. Dette for å sikre ansvarlig og forutsigbar drift i framtida.»

8. Overføring av sekretariatet fra Sverige til Norge
Orientering fra Norge: Overføring av oppgaver fra Sverige til Norge fant sted gjennom
et møte i Oslo mandag 22. januar. Sekretariatet til Vellenes Fellesorganisasjon har fra
dette tidspunkt ansvar for ledelse og oppfølging av Hela Norden ska leva. Praktiske
forhold omkring økonomi og nettportal vil bli fulgt opp etter vårmøtet og er ennå ikke
på plass. VFO`s sekretariat har 1,2 årsverk/FTE til å drive virksomheten i Norge.
Orienteringen tas til etterretning.

9. Prosjektvirksomhet – Orientering om aktivitet
Ingen kommentarer

10.Rapport fra de ulike landene
Rapporter fra alle land unntatt Danmark var mottatt før møtet. Det enkelte land hadde
en kort gjennomgang av hovedpunkter i sine rapporter. Rapportene tas til etterretning.
Så snart HNSL sin hjemmeside fungerer, blir rapportene lagt ut på denne.

11.Andre spørsmål/saker
Foreningen Hela Norden ska leva (HNSL) ble stiftet 20.9.2008. Det er med andre
ord 10-års jubileum i år. Finland og Åland foreslo at dette burde markeres under
høstens møte i foreningen.

12.Neste møte
Styret har tidligere behandlet invitasjon fra Åland og har satt av 6. til 7. oktober.
Representant fra Finland og Åland gjorde rede for muligheter og foreløpig program.
Det sendes mer eksakte opplysninger om tidsramme og behov for hotellovernatting så
snart som mulig slik at deltakere kan gjøre sine reservasjoner. Ansvarlig kontakt for
arrangementet er Ann-Sofi Backgren.
Møtet i HNSL arrangeres parallelt med «Den finlandssvenska Landsbygds-riksdagen».
Se mer informasjon om «Den finlandssvenska Landsbygds-riksdagen» 5.-7.10.2018
under.

Ruth Våpenstad
(sekretær -referent)

Ulrik Strømberg
(justerare)
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Landsbygdsriksdagen: Start
https://landsbygdsriksdagen.webbhuset.fi/start/
Vad är Landsbygdsriksdagen? Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år runt om i
landskapen i svenskfinland och hölls senast i Raseborg.
År 2018 står Åland som värd! Den femtonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnas på
Åland den 6-7.10.2018. Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar.

Hotell www.hotelarkipelag.com, angitt av Ann-Sofi.
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