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Ekonomi och bolagsadministration
För 2018 har vi ett bruttoresultat per den sista augusti på + 30 885 kr. Det förväntas en hel del intäkter
under hösten varför vi räknar med ett nollresultat vid årsskiftet. Omsättningen var 1 029 541 kr.
Likviditeten är god. Skatter och avgifter är inskickat i rätt tid till myndigheten.
Styrelsen hade möte den 27 augusti på Enaforsholm fjällgård.
Efter önskemål som framkom på ägarmötet efter årsstämman/generalforsamlinga, så har styrelsen arbetat
fram ett underlag för nästa steg genom planering av en Naboer-konferens. Förutom att främja det
gränsöverskridande nätverket så är syftet med träffen att tillsammans resonera om Naboer AB’s framtida
verksamhetsinriktning, dimensionering och synkronisering med ägarnas strategier och önskemål. Detta
ska sedan ligga till grund för de avtal som ska upprättas mellan Naboer AB och aktieägarna för perioden
2020-2023. Beslut om avtalen sker i maj 2019 på Naboer AB’s bolagsstämma / generalforsamling.
Naboer-konferensen blir på Holiday Club i Åre, 30-31 januari 2019 (lunch till lunch). Vi ber alla
aktieägare i Naboer AB notera detta samt informera internt. Målgruppen för mötet är alltså Naboer
AB’s aktieägare och vi ser gärna att ni om möjligt deltar med representant både för politisk och
administrativ ledning. Formell inbjudan kommer inom kort.

Verksamheten
- Interregprojektet ”Fjällkunskap – en del av vårt natur- och kulturarv” är inne i sin slutfas och har lyckats
genomföra fler aktiviteter än planerat och på ett kostnadseffektivt sätt med många långsiktiga effekter.
slut. Vi har dessutom förlängt projektet med tre månader så vi ska kunna säkerhetsställa några planerade
aktiviteter på slutet. Vi har i perioden genomfört den femte delredovisningen. Många av redan iscensatta
aktiviteter (olika skolkoncept, STF Fjällets dagar mm), som vi tidigare rapporterat om, genomförs
kontinuerligt ute i fjällnätveken och där supportar projektet vid anmodan. Just nu är vi inblandad i
konceptet kring Renen som skandinaviens karaktärsdjur, och dels en ide om ”Barnas pilegrimsled” där
partners som Pilegrimsentrat i Trondheim, Jamtli, Stikledstad och Sverresborg finns med i skapandet. Ett
antal inspirationsföredrag har hållits samt att informationsspridning sker fortlöpande på social media
under #Fjellkunskap.
-Övrigt kopplat till fjällfrågor så har vi varit delaktiga i planeringen av nästa Fjällforum som blir på
Hjelseng Gård i Stjördal den 16 oktober. Vi deltog på Snöskoterrådets 10 års jubileum där bl a nya
utredningen om svensk terrängkörningslag togs upp och även information gavs om hur det fungerar med
skoterlederna på norsk sida.
- Karolinermarkeringen engagerar också Naboer AB på olika sätt. Vi har varit behjälpliga på en mängd
olika praktiska saker och även delredovisningen av projektet. Det stora markeringseventet genomfördes
på Kristansten festning den 19 augusti i Trondheim. Vi tycker det blev lyckat trots regn. Undertecknad
höll tillsammans med Anders Hansson, ett inspirationsföredrag om karolinerna på Mittnordiska
kulturdagarna (26-28 september). Finland har efter träffen hört av sig om närmare samarbeten med våra
karolinernätverk. Ett genuint Mittnordiskt tema kan tyckas.
- Naboer AB har i vanlig ordning träffat Region JH i augusti på ett avstämningsmöte för bolag regionen är
delaktiga i. Därefter lämnades också en halvårsrapport samt prognos inför årsskiftet.
- En kontinuerlig dialog för ömsesidig uppdatering sker även med representanter för infrastrukturfrågor.
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