
 

 

 

 

Protokoll, styrelsemöte 2021-05-20 

Närvarande: Eva Larsson, Rune Grenberg, Thor Ringsbu, Ingrid Folkvord Mehl, Ivar 

Arnesen, Eldri Svisdal, Åsmund Skasdammen, Merete Furuberg, Kurt Eide (från kl. 11.00), 

Iren Carlstrøm, Suzanne Palmquist (till kl 10.40). 

Anmält förhinder: Daniel Olsson, Dag Raaberg. Även deras ersättare har anmält 

förhinder. 

Sak 12/21  Protokollet från styrelsemötet den 12 februari 2021 godkändes. 

 Kallelse och dagordning till dagens möte godkändes. 

Sak 13/21 Information från styrelsen och dagliga ledare 

Thor: biblioteksfilialen i Austmarka har åter öppnat. Även räddningstjänsten 

finns nu på plats. Dock är det problem med god internet i området. 

 Ivar: Även i Våler jobbas det för bättre bredband, i samarbete med fylket. 

Åsmund: Corona har stoppat all verksamhet för Finnskogtinget. 

Merete: nu är det bättre dialog med Innlandet fylke ang FNK kontra Valdres 

Natur & kulturpark. Bra jobbat av Iren och Rune! 

Eva: ser ett ökat intresse för Finnskogen. Länsstyrelsen i Värmland söker 

drygt 3 milj kr från Region Värmland för fortsatt arbete i 3 år med 

Finnskogen som världsarv. 

Suzanne: har kontaktat Nifa ang möjlighet till finansiering på svensk sida för 

Finnskogmat. Årets FinnskogMagasin är nu färdigt och finns i Torsby 

(turistbyrån), samt på kontoret i Svullrya från den 25 maj. 

 Iren: Trysil går in som ägare i FNK från den 1 januari 2022, mycket 

glädjande! De önskar få ha en observatör i styrelsen under hösten 2021. 

Det jobbas för att Innlandet fylke ska delta på Finnskogdagene, som är 

flyttade från juli till september. En första dialog med Arvika kommun är 

inledd, men det är lång väg kvar tills de går in i FNK. Mötet gällde Dark Sky, 

se sak 19/21. 

Beslut/vedtak: informationen läggs till handlingarna. 

 

Sak 14/21 Ekonomi 

Handlingarna utsända med kallelsen. Inga frågor förekom. 

 Beslut/Vedtak: informationen läggs till handlingarna. 

 

Sak 15/21 Anställning av daglig ledare, Norge 



Nuvarande anställning på norsk sida upphör i september 2021 och vi 

behöver gå vidare. AU har påbörjat arbetet och förslag finns om att Rune 

Grenberg går vidare, för att formulera kravspecifikation, annonstext osv. 

gällande daglig ledare i Norge. Eva Larsson arbetar med dagl ledare på 

svensk sida, Suzanne Palmquist har avtal till 2021-12-31. 

Beslut/vedtak: Rune Grenberg och Eva Larsson ges uppdrag att gå vidare 

enligt AU:s förslag. 

 

Sak 16/21 Pågående projekt 

Verdiskapningsprojektet - FNK:s organisation. 

 Det är ett förprojekt på några månader, viktigt att tänka på. Det är inte ett 

forskningsprojekt. Vi ska kartlägga vad FNK gjort sedan starten 2014, samt 

utvärdera FNK:s organisation. Vi ska också lägga grunden för en ny 

Parkplan 2024-2034. 

Innlandet fylkeskommune och Riksantikvaren har finansierat förprojektet, 

ytterligare medel är sökta för att göra en kulturmiljöplan för Finnskogen, 

men den delen har vi inte fått medel till ännu. 

Beslut/Vedtak: styrelsen tillsätter en grupp som enbart arbetar med FNK:s 

organisation. Gruppen består av Rune Grenberg (leder/sammankallande), 

Eva Larsson, Thor Ringsbu, Iren Carlstrøm och Suzanne Palmquist. Ett 

förslag ska presenteras på nästa styrelsemöte den 26.8. 

 

Finnskogmat 

Vi har precis fått beslut från Innlandet fylke om att de finansierar projektet 

med 1 milj kr! Merete behöver hjälp med struktur nu när projektet blir så 

stort. Se över beslutsnivåer, samt kompetens på den del som handlar om 

grön turism. 

Beslut/vedtak: Projektplan, milstolpar och budget justeras. Iren går in i 

arbetsgruppen. Merete, Iren och AU ser över kriterierna för 

Finnskogprodukt. 

  

Här var Suzanne tvungen att bryta mötet. Iren tar över att skriva protokoll. 

Finnskogen som læringsarena – kunnskap – identitet – mestring 

Herdis er rådgiver for aktiviteter og tiltak rettet mot barn og unge i regi av 

FNK. Hun presenterte arbeidet så langt, og la fram et utkast til FNKs ”Ung-

program”, som samler alle aktiviteter og tiltak for barn og unge i en 

helhetlig satsing.  

 

Ingrid Folkvord Mehl spilte inn at det er viktig med tidlig innsats, og at 

kunnskap om Finnskogen inn i skolene er viktig. Det kan f.eks utarbeides 

ferdige ”skole-pakker” som lærerne kan benytte, og der flere fag kan trekke 

sammen. Enkle tiltak som å finansiere transport for å lære utenfor 

klasserommet ble også trukket fram.  



Det ble i tillegg trukket fram muligheter for å utvikle enklere fritidsaktviteter 

som QR-oppgaver, quiz m.m, samt tiltak som ”inn på tunet” osv.  

Vedtak/beslut: Styret støtter opp om aktiviteter og tiltak i Ung-

programmet, og tar informasjonen til orientering.  

Sak 17/21 Kulturstipend Finnskogen Natur & kulturpark 

Rådgiver Herdis redegjorde for bakgrunnen til FNKs kulturstipend, 

konkretiseringen av retningslinjene, samt informasjon om årets 

kulturstipend, som skal være en skrivekonkurranse.  

Thor Ringsbu spurte hvordan årets stipend finansieres. Stipendene på til 

sammen kr 30 000 må omprioriteres i driftsbudsjettet for inneværende år.  

Vedtak/beslut: Styret vedtar retningslinjer for kulturstipende som 

foreslått, og ber administrasjonen omprioritere midler på driftsbudsjettet 

for inneværende år.  

Sak 18/21 Finnskogleden 

DL Irén redegjorde for status rydding av Finnskogleden i samarbeid med 

DNT Finnskogen og behov for ekstra bistand på svensk side på grunn av 

stengte grenser også i år. Det jobbes med den nye nettsiden 

Finnskogleden.com, men det gjenstår å få inn en del informasjon og bilder. 

Det ble henvist til referat fra arbeidsgruppa for Finnskogleden, som ble 

utsendt i forkant av styremøtet.  

Vedtak/beslut: Styret tar informasjonen til orientering.  

Sak 19/21 Nye prosjekter/aktiviteter 

Irén redegjorde for status for arbeidet med verdensarv. Foreløpig har Grue 

kommune vedtatt å bevilge penger til prosjektet, og de andre kommunene 

fatter vedtak fortløpende fram mot sommeren.  

 

Eva redegjorde for arbeidet i Mattila Natur- kulturförening, og Leader-

prosjektet som FNK skal være prosjekteier for. Søknad sendes, og man 

håper på et positivt svar. Det vil ikke medføre noen kostnader for FNK å 

involveres i prosjektet. Adm.kostnader dekkes av prosjektet.  

 

Kristian Bjørnstad i Norske Parker presenterte konseptet Dark sky, og 

muligheter som ligger i et arbeid med å utvikle Finnskogen Natur & 

kulturpark til en Dark Sky Park.  

 



Flere i styret ga uttrykk for at dette er en spennende mulighet, og det kom 

også et innspill på om det er mulig å identifisere flere steder og miljøer i 

tillegg til de tre som nå er kartlagt.  

 

Vedtak/beslut: Styret tok informasjonen til orientering, og støtter opp om 

arbeidet med å søke midler til et forprosjekt for Dark sky-arbeidet.  

 

Sak 20/21 Eventuelt 

 

Austri Vind har informert om at arbeidet med vindmøllene i Kjølberget er 

forsinket. AU vurderer om FNK skal kreve kompensasjon.  

 

Et nytt Interreg-program er under planlegging. AU ser på muligheter for 

FNK og søknader knyttet til det nye Interreg-programmet.  

 

Søknad om bruk av merket Finnskogprodukt 

Grinnemo Hallon & Honung har søkt om å få bruke merket 

Finnskogprodukt.  

Vedtak/beslut: Styret godkjenner Grinnemo Hallon & Honung å bruke 

merket Finnskogprodukt.  

 

Neste møte: 26.8.21. 

 

Suzanne Palmquist & Iren Carlstrøm, 1 juni 2021 


