
  

 

 

 

 

Protokoll, styrelsemöte Finnskogen Natur & kulturpark 2021-09-08 via Teams 

Närvarande: Eva Larsson, Rune Grenberg, Thor Ringsbu, Ingrid folkvord Mehl, Ivar 
Arnesen, Åsmund Skasdammen, Dag Raaberg, Daniel Olsson, Kurt Eide, Merete 
Furuberg, Rolf Storsveen, Ann-Katrin Järåsen, Iren Carlstrøm, Suzanne Palmquist (ref). 

 

Sak 21/21 Godkännande av dagordning, protokoll från 2021-06-01 och kallelse till 
dagens möte. 
Beslut/vedtak: Dagordning, protokoll och kallelse godkändes. 

Sak 22/22 Information från styrelsens ledamöter och dagliga ledare 
Daniel: Finnskogscentrum i Lekvattnet har haft fler besökande än innan 
corona. Marknaden den 4.7 var bra för centret, många besökande. Möte 
den 31.8 med Visit Värmland i projektet Affärsutveckling på Finnskogen var 
bra, jobbar vidare med test i digital plattform Visit Academy – paketering. 

 Suzanne: I sommar mest arbete med administration/bank. 

 Dag: En projektledare för det nya museibygget är nu på plats. Haft besök av 
Sannhets- og forsoningskomisjonen, ett bra möte. Även besök från en 
kommun i Polen som har ett urfolk, ska undersöka möjligheten till 
Interregprojekt. Vid Finnskogdagene i Svullrya deltog såväl Finlands 
ambassadör som Arbeiderpartiets ledare Jonas Gahr Støre. Haft besök från 
Trøndelag ang samarbete kring kunskap om de skogsfinnar som flyttade dit 
från Trysil. 

 Ivar: inte så mycket nytt i sommar från Våler. 

 Ingrid: Det har mest varit aktiviteter i Finnskogen Friluftsråd. 

 Kurt: Den ”nya” rökstugan kommer att byggas i timmer, nu godkänt av 
försäkringsbolaget. Det byggs en ny gärdsgård vid Juhola. Projektet ”Mattila 
med omnejd, på vandring mot framtiden” har nu godkänts av Leader 
Växtlust Värmland, pågår till hösten 2022, ca 800 000 kr SEK. Projektet drivs 
av FNK och föreningen Mattila Kultur och naturförening med Bengt 
Fjellstedt som ledare. Föreningen är partner i FNK. Den 1-3 oktober blir det 
upptakt, en Mattilahelg. 

 Merete: De partner jag pratat med önskar mer involvering och mer 
information. 



  

 Rolf: Bra med Camp Røgden! 

 Thor: Kongsvinger kommun har beviljat 25 000 kr NOK till 
världsarvsprojektet. 

 Åsmund: Vi planerar för ett Finngskogsting i februari 2022. Många har gått 
på vandringslederna i sommar. 

 Iren: Camp Røgden blev mycket lyckad, med ca 20 fina ungdomar. Gav 
mersmak, men det är mycket arbete (långa dagar) så det behövs flera som 
hjälper till. Jobbar med FNK:s nya nätsidor, jobbar med hyttekonferense i 
slutet av oktober. Det blir troligen start av silppoproduktion på Øyermoen. 
Diskussion om gemensamt fiskekort på Finnskogen diskuteras. 

 Eva: Torsby kommun arbetar med ansökan om projekt, världsarv. 

 Beslut/vedtak: informationen tas till orientering och läggs till 
handlingarna. 

23/21 Ekonomi 
Ekonomirapporten är utsänd, inga frågor kring den framfördes. 
FNK drivs till stora delar ideellt med ytterst liten grundfinansiering. Vi blir 
därför helt beroende av projektmedel för att stärka driften. Utan dessa 
projektmedel skulle vi ha ett negativt resultat. Det är också slitsamt att vara 
tvingad att söka medel för mindre arrangemang, de pengarna borde vi ha 
själva. 
Beslut/vedtak: Dagliga ledare undersöker vad andra, liknande parker, som 
till exempel Haldenkanalen och Telemarkskanalen får av fylke/kommuner 
för att styrelsen därefter ska kunna formulera en ansökan till Innlandet 
fylkeskommune om grundfinansiering för FNK. 

24/21 Anställning av daglig ledare 
Det har genomförts intervjuer med 2 personer. Eva och Rune har tagit del 
av de ansökningar som kommit in och genomfört intervjuerna. De föreslår 
att Iren Carlstrøm erbjuds tjänsten som daglig ledare för FNK på norsk sida. 
Thor: Önskar se CV för samtliga sökande, samt ser att det är styrelsen som 
anställer.  
Beslut/vedtak: styrelsen tar del av samtliga ansökningar och fattar beslut 
om vem som får tjänsten. Dessutom krävs avtal även på svensk sida. 
 

25/21 Pågående projekt 
Verdiskapningsprojekt. Syftar till att kartlägga och utvärdera FNK:s arbete 
sedan 2014. Suzanne och Herdis har skrivit dokumentation utifrån de 6 
strategiområden som finns i Parkplan. En frågeenkät har sänts till styrelsen, 
både nuvarande och tidigare. Det blir dessutom djupintervjuer med ett 
antal personer. Vi har nu också fått ytterligare 100 000 kr för att göra en 



  

gemensam kulturmiljöplan för Finnskogen. Styrelsen har i tillägg till dessa 
uppgifter, framfört önskemål om att se över FNK:s organisation. Detta 
kommer att ske vid nästa möte, som planeras som en fysisk workshop i 
Lekvattnet 7.10. 

 Finnskogmat. Nu finns nytt avtal med Merete som projektledare som gäller 
från juni 2021 till juli 2022. Även handlingsplanen följer den perioden. Syftet 
med projektet är att uppmuntra fler matproducenter på Finnskogen. Nu för 
få och för små volymer. Projektet har genomfört 2 lyckade 
Teamsseminarier. Försäljningen av silppo blev en succé! Varför inte en 
silppofestival i framtiden…? Flera av FNK:s partner säljer sina produkter på 
Joker i Svullrya samt på Finnskogtoppen. Fråga: skulle FNK kunna köpa in 
större kvantiteter av emballage, som påsar och kassar? Med logga etc. 
Iren och Merete ska besöka kommuner i höst ang matprojektet. 
Dag: festival, ja! Men kanske inte enbart Silppo. 

 Ung i Park. 
Det blir en utvärdering av Camp Røgden. Ska vi ha en camp årligen? Norske 
Parker vill ge idén även till andra parker i Norge. 
Kulturstipendium för ungdomar. Det har kommit in 9 bidrag till 
skrivartävlingen och en jury har bedömt samtliga. Vid Kulturminnedagen 
den 11.9 kommer priserna att delas ut: 1:a pris får 20 000 kr, 2:a och 3:e 
pris får 5000 kr vardera och övriga delar 4:e pris och de får ett glashjärta 
med inskription Hjerte for Finnskogen. 
Beslut/vedtak: Informationen läggs till handlingarna. 

26/21 Finnskogleden 
Iren önskar en öppen debatt om hur Leden ska skötas och utvecklas. Leden 
fyller 30 år 2022, hur ska det markeras? Vi har ett gott samarbete med DNT 
Finnskogen og omegn, de har stigfaddrar som arbetar gratis. Därför blir det 
slagsida när de i Sverige kräver betalt för att göra arbeten (under corona, 
när de norska faddrarna inte kan korsa gränsen.) 
Merete: finns det tillräckligt med arbetskraft? Samarbete med 
Skogsällskapet? Transport till och från bil, boende etc efterfrågas av flera. 
Dag: FNK bör även ta ansvar för att sköta de stora Finnskogen-skyltarna 
som Stiftelsen Finnskogen satte upp i sin tid. 
Kurt: Mattila Kultur och naturförening kan sköta sträckan Nyckelvattnet – 
Falltorp. 
Åsmund: Leden ska vara en Vildmarksled, det får vi inte glömma. 
Daniel: kan olika aktörer på Leden (Visitbolag m fl) betala något till FNK? 
Ingrid: det bör finnas en grundfinansiering så att Leden ”driftar sig själv”. 

 Från chatten: Går det att jobba med QR-koder, info om historiska platser 
osv? 

 Se på kriterier för certifiering, typ Värmlandsled.  



  

 Inför jubiléet, glöm inte Heidi Arild, som var projektledare vid etableringen. 
 Samarbete mellan lokalmat och DNT efterfrågas.  
 Ta även kontakt med Nifa i Värmland. 
 Beslut/vedtak: informationen läggs till handlingarna. 

27/21 Nya projekt. 
Världsarv. På norska sidan har kommunerna Grue, Åsnes, Elverum, 
Kongsvinger och Våler beviljat 25 000 var till arbetet, som administreras av 
Anno Museum. Det är viktigt att FNK får en central roll i arbetet. Även helt 
avgörande att involvera lokalbefolkningen. 

 Mattila med omnejd, på vandring mot framtiden. 
Syftar till att förbättra infrastruktur kring vandrings- och cykelleder, men 
även produktutveckling och aktiviteter ska genomföras. Pågår till oktober 
2022. 

 Dark sky. Dialog förs med Norske Parker, planeras för ett möte senare i 
höst. 

 Beslut/vedtak: informationen läggs till handlingarna. 

28/21 Norske Parker. Det finns ett behov att knyta FNK tätare till Norske Parker. 
Därför bra att Rune blir styrelsemedlem i NP de kommande två åren. 

 

Under mötet fick vi även information om nästa Interregperiod, av Bjørn Terje Andersen 
från Interregkontoret på Hamar. Han visade en power point som sänts ut till styrelsen. 
Troligen öppnas för ansökan i mars 2022.  

 

Nästa möte: fysiskt på Finnskogscentrum i Lekvattnet den 7 oktober. Kallelse och info 
kommer. 

Antecknat av Suzanne 

 

  

 

 

 

 

  


