
Samförvaltning i Norra Bohuslän                       
samt dess relation till Kosterhavets nationalpark  
 

                                                                                                                                                                                                                            

Protokoll Styrgruppsmöte 

 
Strömstads Stadshus den 21 aug kl 13.30 

 
1. Konstituerande av styrgrupp   

Avd 26 Norra Bohuslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Karl-Axel Hellberg, Rune 
Nilssen, Clas Johansson    

           Länsstyrelsen (1 ledamot)Anders Tysklind/ Anita Tullrot 
           Sven Lovén centrum för marina vetenskaper (1 ledamot) Kerstin Johannesson 
           Strömstads kommun (1 ledamot) Sven Mosberg 
          Tanums kommun (1 ledamot) Clas-Åke Sörkvist 
          Fiskeriverket (1 aktiv observatör) Martin Rydgren 
På mötet tar vi ställning till ev ersättare 
 

Närvarande: Ovanstående namn utom Kerstin Johannesson och Karl-Axel Hellberg 
 

Minnesanteckning: Grupp konstituerades med ovanstående namn. Yrkesfiskarna valde att 
tills vidare inte ha ersättare. Sven Lovén centrum för marina vetenskaper återkommer senare 
med namn på ersättare  Länsstyrelsen valde Anita Tullrot till ersättare. Tanum valde Bengt 
Mattsson till ersättare. Strömstad återkommer med namn på ersättare.  
Till ordförande i styrgruppen valdes Sven Mosberg 
                                                                                                                                                           

2. Styrgruppens uppdrag 
 

Minnesanteckning: Styrgruppen gick igenom mål och syfte i projektbeskrivningen och 
betonade att den prioriterade uppgiften var att få en permanent 
samförvaltningsorganisation på plats. 

 
3. Projektledarens uppdrag 
Minnesanteckning:   Att på styrgruppens uppdrag fullfölja projektets mål och syfte.  

 
4. Tidsplan för projektet och aktiviteter 
Minnesanteckning: Projekttiden  sträcker sig fram till 200100831 

 
 

5. Förslag (utkast) till organisation koncept för styrgrupp                                                                  
Bilaga (som kommer att presenteras på mötet den 21 aug då fiskeriverkets synpunkter 
jobbats in) 

Minnesanteckning: Bilagada utkast föredrogs och smärre justeringar gjordes på mötet 
aktuellt utkast skickas med som bilaga till protokollet med datering 20090821. 
Utkastet/konceptet kommer att utvecklas under projektets gång och avses bli ett av 
underlagen till styrgruppens förslag till samförvaltningsorganisation. 

 
6. Ekonomi finansiering 

 
- Helhetsekonomi  Bilaga kalkyl 



- Administrativ hantering  - Strömstads kommun 
- Attestrutiner 
- Framtida finansiering av styrgrupp/samrådsgrupp from 2010701 

 

Minnesanteckning: Nulägesinformationen kring den ekonomiska situationen föredrogs.  
- Samtliga projektfinansiärer har skickat protokoll på respektive beslut enligt 

budget. 
- Strömstads kommun har lovat att skapa lösning för ekonomihantering senast den 

15 september. 
- Rekvireringen av medel från finansiärerna har inte verkställts men kan nu göras 

omgående till balanskonto i Strömstads kommun. (Erland ser till att detta 
genomförs)  

- Projektledare Erland Lundqvist fick uppdraget att vara attestansvarig för 
inkommande fakturor med undantag av Erlands egna fakturor som attesteras av 
ordförande Sven Mosberg 

- Yrkesfiskarna ska föra arbetsjournal för de timmar som läggs i projektets uppdrag 
och fakturera minst varannan månad. (Återkommer med fakturaadress så fort som 
ekonomikontoret ordnat ett upplägg) Fiskarna får debitera 250 kronor exklusive 
moms per nedlagd timma.(enligt tidigare avtal) 

 
 

7. Fiskeritekninsk kurs                                                                                                            
Förslag att förlägga kurserna till maj 2010 

 

Minnesanteckning: Förslaget om att förlägga de fiskeritekniska kurserna till maj 2010 
godtogs och mötet poängterade vikten av att redan i höst göra en förinbjudan till 
intressenterna. 

 
8. Informationsstrategi 
Minnesanteckning: Praktiskt upplägg kring samförvaltningens närvaro på 
nationalparksinvigningen diskuterades. Rollupp på svenska och engelska enligt förslag 
som fördrogs på mötet ska tas fram till invigningen vilket projektledaren fick i uppdrag att 
verkställa. Mötet beslutade att en mera långsiktig strategi för information lyfts på 
nästkommande styrgruppsmöte den 23 oktober. 
Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad kommer att delge en avsiktsförklaring kring 
bildandet av en permanent samförvaltning Norra Bohuslän på invigningsdagen av 
nationalparken den 9 september. 
Vikten av att samförvaltningen Norra Bohuslän finns med som ett positiv inslag och 
lösning i den fiskepolitiska debatten underströks. 

 
9. Övrigt 
Minnesanteckning: Samtal och information utbyttes mellan styrgruppsdeltagarna  

 
10. Höstens möte 
23 oktober  och 4 december. 

      Styrgruppens intention är att ha tre styrgruppsmöten per halvår under projekttiden.  
 

 
 

Minnesanteckningarna gjorda av  
Erland Lundqvist  



Projektledare             2009-08-21 
 


