Protokoll Styrgruppsmöte
Stadshuset(kommunstyrelsesalen) i Strömstad den 5 sept kl 09.00 – 12.30
Närvarande Styrgrupp
Yrkesfiskare Norra Bo huslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Clas Johansson , Länsstyrelsen (1 ledamot)Anders Tysklind/ Anita Tullrot ,
Strö mstads kommun (1 ledamot) Sven M o osberg , Tanums kommun (1 ledamot) Lotta To reld .

Särs kilt inbjudna: Maria Kvarnbäck (lägesrapport projekt) Dan Niklasson (Kustbevakningen) Anette Ungfors (Småskaligt
vattenbruk)

09. 00 -12.30 i Kommunstyrelsesalen
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagord ning.
Mötesanteckning: Dagordningen godkändes och gästerna välkomnades
2. Förra mötets protokoll
Mötesanteckning: Godkändes

3. Projekt ”Fiskeresursen - Hur kan den fördelas”
- Lägesrapport (Maria Kvarnbäck) 30 min
Mötesanteckning: Maria Kvarnbäck redogjorde för nuläget i projektet. Styrgruppen
betonade vikten av att beslutsfattarna förstår konsekvensen av ett ev införande av säljbara
kvoter. Projektet är därför viktigt. Kommunerna i norra Bohuslän kommer också att få
information om projektet och kommer förhoppningsvis att agera i projektets anda.

4. Förstärkt områdesskydd.
- Lägesrapport
Mötesanteckning: Hav och Vatten jobbar som bäst med en slutsammanställning av ett
underlag för områdesskydd. Underlaget väntas snart vara sammanställt och kommer att gå
ut på remiss. Styrgruppen kommer att ha med underlaget som en punkt på nästa möte.
5.

Projekt Småskaligt vattenbruk
- Lägesrapport (Anette Ungfors 20 minuter).
Mötesanteckning: Projekt småskaligt vattenbruk är nu avslutat. Anette redogjorde för del
av projektsammanställningen. Ytterligare material kommer att sammanställas.Rapporter
och resultat finns att läsa på: http://samforvaltningnorrabohuslan.se/projekt.html

6. Slutrapport för avslutad projektperiod.
Mötesanteckning: Erland redogjorde kort för att den projektperiod som avslutades
den140630 nu är slutredovisad till länsstyrelsen. Själva projektrapporten var med som
bilaga i styrgruppens kallelse.
7. Framtidsdiskussion om Samförvaltning NB

-

Fisket har nu organiserat sig i Svenska Kustfiskarföreningen Väst och kommer
påverkar detta behovet av SN
Har Länsstyrelsen/ Kosterhavet behov av SNB?
En förvaltande organisation eller en utvecklingsorganisation?
En projektorganisation eller en permanent organisation?
Vara projektplattform för andra projekt?
Knuten till en myndighet eller fristående?

Mötesanteckning: Styrgruppen diskuterade Samförvaltningens inriktning inför
framtiden, med sikte på att samförvaltningen är ofinansierad from 20150701. Arbetet
med att forma och finansiera arbetet efter 140701 behöver starta. En mycket enig
styrgrupp ansåg att:
Samförvaltning Norra Bohuslän har en viktig roll och en långsiktig (permanent)
fortsättning är motiverad. Styrgruppen är mycket nöjda med den form för dialog och
samverkan som vi idag arbetar med samt balansen mellan utvecklings- förvaltandeoch utbildningsuppdrag. Tyngdpunkten på de olika arbetsområden kan variera över tid
Exempel uppdrag:
- Förvaltande uppdrag som tex förstärkt områdesskydd .
- Projektorienterade uppdrag som att vara projektarena för uppdrag som skapar fler
ben att stå på för yrkesfisket (diversifiering).
- Utbildningsinsatser såsom våra biologiska kurser för yrkesfiskare samt
yrkesfiskarnas utbildning för myndigheter och forskare.
- Riktade informationsinsatser till beslutsfattare utifrån den kunskap som SNB
besitter.
- Samverkansarena för olika kompetenser och intressen.
Förhållningssätt:
- Samförvaltningen ska även i fortsättningen vara en fristående arena för dialog och
gemensamma ställningstaganden. Värdet ligger i de förtroende som respektive
representanter i styrgruppen har i sina egna organisationer samt sinsemellan i
styrgruppen. Eventuella framtida formella uppdrag kan prövas av styrgruppen
men den informella arenan för dialog och överenskommelser är basen i SNBs
arbete.
Beslut: Erland fick i uppdrag att föra samtal med Länsstyrelseni VG samt VGRegionen om en 4 – 5 års finansiering för SNB för att minska projektadministrationen
och skapa mera kontinuitet och långsiktig finansieringsform.

8. Rapporter styrgruppens medlemmar
- Aktuellt från Kosterhavet
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Aktuellt från Politiken Tanum o Strömstad
- Aktuellt från Yrkesfisket
- Aktuellt från kustbevakningen Dan Niklasson
Mötesanteckning: Dan Niklasson redogjorde b.la för den pågående omorganisationen
och för Kustbevakningen i vårt område innebär detta inga resursnerdragningar.
9. Övrigt
Mötesdagar hösten 2014 5 sep, 24 okt och 5 dec.

Projektledare

Erland Lundqvist Projektledare
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