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BARENTS VÄG 

 INTERNATIONELLA FÖRENING  
 
Årskongress 2017 
 
Tid Tisdag den 14 november 2017 
Tid: 13.00 – 14.30 
Plats Sunderby Folkhögskola, Luleå 
 
Deltagare Mårten Ström Luleå, ordförande 
 Rasmus Joneland Boden  

Inger B. Larsson Luleå 
Odd A. Lund Bodö 
Kyrre Didriksen Bodö 
Wenche Skarheim Saltdal 
Monica Sundsfjord Saltdal 
Elin Kvamme Saltdal 
Bengt-Arne Sundsfjord Saltdal 
Heidi Robertsen Salten 
 

 
Övriga Jan Unga  Luleå, sekreterare 
 Bo Häggroth Överkalix 
 
§ 1 Kongressens öppnande 
 Ordföranden Mårten Ström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justerare för kongressen 

Mårten Ström valdes till ordförande. 
Jan Unga valdes till sekreterare. 
Inger B. Larsson valdes till justerare. 
Dagordningen godkändes. 

   
§ 3  Ombudsupprop och fastställande av röstlängden 

Ordföranden kontrollerade närvaron. Närvarolista skickades runt,bifogas 
till protokollet.   

 
§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes.   
 
§ 5 Föredragning av föreningens verksamhets- och revisionsberättelse 

och fastställande av resultat- och balansräkning 
Ordförande föredrog föreningens årsredovisning. Flera kommuner har 
gått ur föreningen, vilket är olyckligt och kanske på sikt äventyrar 
föreningens existens. Fauske, Arvidsjaur, Boden och Rovaniemi har valt 
att stå utanför föreningen. Medlemsantalet är 12 medlemmar varav 9 
kommuner och 3 stödjande.  Årskongressen 2016 hölls i Tornio, Finland.  
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Resultatet är något negativt efter bokslutsdispositioner. Inga övriga 
bidrag förutom medlemsavgifterna har inkommit. Medlemsavgiften har 
varit oförändrad.  
Enligt revisionsberättelsen speglar årsredovisningen en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning. 
Årskongressen beslutade att godkänna årsredovisning samt fastställa 
resultat- och balansräkningen. 

 
§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årskongressen beslutade att godkänna ansvarsfrihet för styrelsen i 
enlighet med revisorernas rekommendation.  

  
§ 7 Förslag/beslut om BR’s placering av kansli och hemvist.  

Då Haparanda kommun har valt att lämna föreningen från 31 december 
2017 så diskuterades placering för ny hemvist och kansliort. Frågan är 
akut.  
Årskongressen föreslår Luleå kommun som ny kansliort. Luleå kommun 
får uppdraget att se över kanslirollen inkl. administration för föreningen. 
Från föreningen Barents Road finns ambitionen inför framtiden att få 
igång ett kansli som inte bara hanterar de praktiska kanslirollsfrågorna 
utan också arbetar med att söka externa medel med målsättning att 
lämna in en Kolarcticansökan under nästa utlysningsperiod ( 3 april 2018 
- 29 juni 2018 (preliminära datum)). 
Kolarcticansökan, på 3 år ska omfatta föreningens kansli och 
organisation med där tillhörande verksamheter. En verksamhetsledare 
placeras på föreningens kansli. 
Avstämning till styrelsen görs på styrelsemöte, via telefon kl.09.00 den 5 
december 2017. 
 
a). Förslag om hemvist och ev. justering av stadgar. 
Årskongressen beslutade att bordlägga frågan om hemvist samt 
justering av stadgar. 
 

§ 8 BR:s verksamhets/aktivitetsplan samt budget för 2018. 
a). Förslag till verksamhets-/aktivitetsplan samt budget för 2018. 
Kongressen beslutade att återkomma med en uppdaterad plan och 
budget i samband med förstudieansökan. Förstudien ska inrymma en 
ungdomskonferens.  
b). Förslag på medlemsavgifter 2018.  
Årskongressen bordlade frågan om medlemsavgifter. I förstudien så 
lämnas ett förslag på nya medlemsavgifter i samband med budgeten. 
  

§ 9 Val av styrelse t.o.m. årskongressen 2018 
 a). 3 ordinarie ledamöter för 2 år 
 Årskongressen beslutade att välja: 
 Mårten Ström, Luleå kommun  

Rasmus Joneland, Boden 
Elin Kvamme, Saltdal 
b). 1 ordinarie ledamot för 1 år(fyllnadsval). 
Årskongressen beslutade att välja: 
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Matti Alatalo, Tervola 
c) 7 ersättare för 1 år 
Kari Storsand, Bodö 
Odd A.Lund, Bodö 
Bengt-Arne Sundsfjord, Saltdal 
Mikhail Pavlov, Kandalaksha 
Kirovsk meddelar senare om deras representant. 
Inger B. Larsson, Luleå 
Mats Abrahamsson, Arjeplog 
d). 2 förtroendevalda revisorer 
Årskongressen beslutade att välja: 
Tommy Sandström, Luleå 
Jan Unga, Luleå 
e). 3 ledamöter valberedningen för 1 år 
Årskongressen beslutade att välja: 
Jan Unga, Luleå, sammankallande 
Monica Sundsfjord, Saltdal 
Representant från Finland meddelas senare 
 
 

§ 9 Val av styrelse t.o.m. årskongressen 2018 
 a). 3 ordinarie ledamöter för 2 år 
 Årskongressen beslutade att välja: 
 Mårten Ström, Luleå kommun  

Rasmus Joneland, Boden 
Elin Kvamme, Saltdal 

 
§ 10 Nästa årsmöte 

Kongressen diskuterade att om det blir ett ungdomskonvent i juni så 
skulle årsmötet hållas i samband med det. Notera att skolavslutningar på 
norsk sida är den 20 juni.  
 

§ 11 Nya frågor anmäls. 
 Inga nya frågor har anmälts. 

Årskongressen framför ett stort tack till Mårten Ström och Jan Unga samt 
till Elin Kvamme och Bosse Häggroth som samtliga har bidragit till att 
framtidskonferensen ”Barents Meeting” genomfördes på det bästa sättet. 
 

§ 12 Mötets avslutande 
 Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.  
 
 

Mårten Ström  Jan Unga 
Ordförande   Sekreterare 

 
Justeras: 

 
  

Inger B Larsson 


