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Protokoll, styrelsemöte i Finnskogen Natur & kulturpark 7 juni 2022 på Mattila 

Styret         Varamedlemmer 

Rune Grenberg, styreleder, Grue kommune  

Eva Larsson, nestleder, Torsby kommune  

Thor Ringsbu, styremedlem, Kongsvinger kommune 

Ingrid Folkvord Mehl, styremedlem, Åsnes kommune 

Ivar Arnesen, styremedlem, Våler kommune 

Eldri Svisdal, styremedlem, Elverum kommune 

Stine Akre, styremedlem, Trysil kommune 

Åsmund Skasdammen, styremedlem, Finnskogtinget 

Nils Erik Syversen, styremedlem, Norsk Skogfinsk 

Museum 

Daniel Olsson, styremedlem, Värmlands Museum 

Anette Back Olsson, styremedlem, Skogsängan Gård 

Ingrid Torgersrud, styremedlem, Finnskogstua 

Brit Haraldsen 

Ann-Katrin Järåsen  

Paul Inge Tønseth/Siv Christel Berg 

Rune Sørlie 

Elin Østeberg 

Rolf Storsveen 

Erik Sletten 

 

Jan Larsson 

 

Monica Björklund 

 

Til stede: Rune Grenberg, Eva Larsson, Thor Ringsbu, Rune Sørlie, Ivar Arnesen, Eldri Svisdal, Stine Akre,  

Ann-Katrin Järåsen, Åsmund Skasdammen, Nils Erik Syversen, Monica Björklund, Anette Back Olsson. 

Anmält förhinder: Ingrid Torgersrud (ingen vara), Daniel Olsson och Ingrid Folkvord Mehl (vara går in för dem). 

 

Sak 14/22:  Godkjenning av protokoll fra styremøte 02.03.22 og  

ekstraordinært styremøte 07.04.22 

Innkalling og dagsorden dagens møte 

 

Saksopplysning:  

Protokoll fra styremøtet 02.03.22 ble utsendt 11.03.22.  

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 07.04.22 ble utsendt 19.04.22  

Innkalling ble sendt 25.05.22 og saksdokumenter ble sendt 02.06.22  

 

Beslut/Vedtak: Protokoll av 02.03.22 og 07.04.22, innkalling og dagsorden godkjennes.  

  

         

Sak 15/22  Informasjon fra styreleder, styremedlemmer og daglige ledere  

Åsmund: DNT Finnskogen og omegn har ca 150 arrangemang under året.  

Thor: Deltagit i möte hos Maja Stand på Øyermoen, intressant. 

Rune S: Många arrangemang i samband med firandet av 1000 årsjubileet. 

Ivar: Även i Våler firas 1000 år av kristnande och kyrkan är aktiv. 

Eva: Jobbar för att involvera Sunne, Arvika och Eda kommuner, nu förstudie «Finnskogen utvecking» 

som pågår året ut. Bengt Fjellstedt är projektledare. Tursismen kommer igång efter pandemin och det 

är full fart. 



Ann-Katrin: Fem hembygsföreningar/historielag i norra Värmland samarbetar kring annonsering och 

kalenderhändelser. Flera av dem kan vara potentiella partner. Världsarv: finns en styrgrupp men 

väntar på svar från privat finansiär. Om de pengarna kommer, så ska Moncia Björklund och Birgitta 

Elfström arbeta vidare med de 4 utpekade gårdarna på svensk sida. 

Nils Erik: Norsk Skogfinsk Museum har haft möte med de företag som ska lämna offert/tilbud på 

bland annat el, VVS, ventilation osv. 

Monica: Sommarutställning på Torsby Finnskogscentrum är fotografier av Adrian Øhrn Johansen, som 

har fotograferat den stängda gränsen mellan Sverige och Norge. Det blir hantverksdagar några 

gånger i sommar samt guidade visning av kulturstigen Karmenpolkku. Är sakkunnig i 

byggnadsvårdsfrågor på bl a Kvarntorp, Purala och Mattila. 

Eldri: Elverum kommun jobbar hårt för att få med sin vänortskommun Sunne i FNK. 

Stine: Varit möte med 3 hembygsföreningar/historielag och andra föreningar i Trysil, Iren 

presenterade FNK. Många aktiviteter i sommar i Trysil Finnskog; utställning på Trysil bygdetun, olika 

arrangemang i grender/byar, det är 350 år sedan de första skogsfinnarna kom till området. Önskar 

koppla ihop FNK med Gränskommittén som har sitt kontor i Trysil. Trysil går också in i arbetet med 

världsarv. 

Anette: Mötet i projektet Finnskogmat som var planerat i Lekvattnet den 1 juni ställdes in på grund av 

få anmälda. Nytt försök till hösten. Flera partner har tagit initiativ till en marknad i Lekvattnet den 2 

juli. Jobbar med idé om att köra häst och vagn, det är kuskar från Våler, Malung och Lekvattnet som 

planerar detta, troligen en längre tur i september med stopp hos Merete Furuberg. 

Suzanne: Har jobbat mycket med FinnskogMagasinet som blev klart i mitten av maj. Nu mest jobb 

med arrangemanget Finnskogleden 30 år, på Purala finngård den 11 juni. Jag slutar också som dagl 

ledare den 30 juni. Ann-Katrin Järåsen tar över från 1 juli och året ut. 

Iren:  FNK var medarrangör när Flottarbaracken vid Rottna firade 100 år. Det kom ca 150 besökare 

och det var ett lyckat arrangemang, Vi har nu utlyst Kulturstipendium för ungdom, i år på tema visuellt 

uttryck. Vi har anställt en ny dagl ledare för Finnskogen Friluftsråd, Kristin Lund. FNK har har fått 

pengar till 7-torspsrundan samt till rydding/städning av stränder längs Glomma. FNK har ett 

årsmötesbeslut från 2017 som säger att vi ska arbeta med världsarv. Flera kommuner på norsk sida 

går nu in med pengar för att driva frågan. Vi måste samordna detta och tydliggöra FNK:s roll. Eget 

möte kring detta krävs, möjligen också en egen arbetsgrupp, Nu två spår, men det måste vara ett 

spår.  

Rune G: Norske parker jobbar för att fler politiska partier ska ta ställning för parkkonceptet. Grue 

kommun planerar för ett bygningsvernsenter/byggnadsvårdscenter, i samarbete med Riksantikvaren.  

Under hela året markeras 200-årsminnet av den stora kyrkobranden. 

Beslut/vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

         

Sak 16/22  Økonomi  

Iren redogjorde för resultat och balans per den 30.4. När det gäller det svenska kontot, så har vi inte 

likviditet för att betala de fakturor som Leaderprojektet i Mattila får. Vi har därför lånat pengar av 

Torsby Utvecking samt av FNK:s norska konto. När återbetalning sker, betalas pengarna tillbaka. 

Iren ska undersöka posten Avskrivningar på norska kontot. 

Eldri: Det är viktigt att FNK får en «grundrigg» för driften, övrigt kan ske i projektform. 

Förslag: Gör en styresak till hösten, för att få ett underlag till förankring i kommunerna. 

Beslut/Vedtak: Styret godkjenner regnskap for avdeling Norge og avdeling Sverige pr 30.04.22.  

         



Sak 17/22 Prokura Sverige fra 01.07.22  

Saksopplysning: 

Daglig leder i Sverige, Suzanne Palmquist, slutter 30.06.22. Ann-Katrin Järåsen overtar som daglig 

leder på svensk side fra 01.07.22 och frram till 31.12.22. 

Beslut/ vedtak: Styrelsen godkänner att Ann-Katrin Järåsen har prokura för Finnskogen Natur & 

kulturpark i Sverige från 2022-07-01. Det innebär att sköta betalningar och övriga transaktioner via 

Internetbanken. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

        

Sak 18/22 Eventuelt 

Inga övriga frågor. 

       

Rune Grenberg avslutade mötet. Efter lunch arbetar styrelsen i workshop, inget protokoll. 

 

         

Från Suzanne: 

Stort tack för fina ord och presenter! Det är minst sagt med blandade känslor jag avslutar mitt 

uppdrag för FNK. Jag har inte bara ett «#hjerte for Finnskogen» utan också ett stort hjärta för 

Finnskogen Natur & kulturpark. Jag har varit med sedan förstudien 2012 och sett FNK födas och växa 

upp, så det är lite lesamt att inte följa med tills FNK bli riktigt vuxen. Samtidigt har alla uppdrag ett slut 

och med tanke på ny Interregperiod osv, är det nog rätt tidpunkt att avsluta. Jag har alltid sagt att när 

Herdis slutar, så slutar jag. Men då visste jag ju inte att det var Iren som skulle ta över. Jag hade gärna 

fortsatt att arbeta tillsammans med henne, vi har god kontakt och samarbetar väldigt bra. 

Jag tackar härmed för mig och för allt jag fått vara med om tillsammans med er och FNK. Jag önskar 

lycka till med arbetet framöver och ni vet ju att både jag och Herdis finns där i bakgrunden om ni 

skulle behöva oss. 

Vi ses säkert på Finnskogen! Trevlig sommar//Suzanne 

         

 

 

 

 


