FELLESRÅDET
Gränsregionalt organ för samhandling mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag

Förklaring av processen i Fellesrådet under etableringsfasen, den formella
gången i den samt motivering av hantering i nästa steg.
Efter att Region Jämtland Härjedalen och Trøndelag fylkeskommune tagit beslut avsluta sitt
engagemang i Mittnorden kommittén efter 2020 så ville man förverkliga sin
överenskommelse från början av 2020, om en vision för ett fördjupat samarbete mellan
Jämtland Härjedalen och Trøndelag. Processen intensifierades från juni 2020.
Under hösten 2020 förbereddes bildandet av ett nytt gränsregionalt organ mellan Jämtland
Härjedalen och Trøndelag. Stadgar togs fram samt bildandebeslut av föreningen togs i en
förankringprocess hos de tre stiftande organisationerna Region JH, Trøndelag
fylkeskommune och Naboer AB.
Formellt stiftande möte ägde rum den 22 december av den allmänna ideella föreningen
Fellesrådet för Jämtland Härjedalen och Trøndelag.
Under etableringsfasen av föreningen tillsattes en interimstyrelse bestående av: Elise Ryder
Wikén, Region Jämtland Härjedalen, Terje Sørvik, Trøndelag fylkeskommune och Bjørn
Iversen, Naboer AB.
Även en valberedning utsågs samt att Naboer AB skulle hantera kanslifunktionen tills vidare.
Föreningen var registrerad den 12 januari med eget organisationsnummer.
I mitten på januari skickades en ansökan till Nordiska Ministerrådet om att föreningen skulle
få ingå i deras struktur med gränsregioner (gränskommittéer) inklusive ett årligt ekonomiskt
bidrag.
Samtidigt ansökte Naboer AB om ett interregprojekt ”Gränsöverskridande näringsutveckling
inom Kreativa Opplevelser – post Corona”om skulle stödja upp Fellesrådets operativa
verksamhetsinnehåll.
Tyvärr så har beslutsgången dragit ut på tiden vilket försenat etableringshastigheten av
Fellesrådet. Beskedet från Nordiska Ministerrådet att föreningen får vara en del av deras
gränsregioner var positivt men där de först i 3 juni kan besluta hur mycket resurser
Fellesrådet kan få samt när i tiden.
Interregprojektets beslut drog också ut på tiden till sista dagarna i mars. Men projektet är
beviljat.
Konsekvenserna av detta är att vi inte i tid haft de rätta ingångsparametrarna för att
dimensionera, skapa en operativ plan, budgetera och etablera Fellesrådets verksamhet

ännu. Samtidigt önskar vi att bygga strukturerna grundligt och förankrat med ett långsiktigt
fokus.
I stadgarna står det att årsmöte ska ske innan junis utgång. Där sker normalt sett beslut om
årsredovisning, medlemsavgifter, budget, verksamhet, styrelserepresentation mm. Vi har
haft målet att avhålla ett årsmöte men vi har i etableringsfasen inte hunnit få fram och
förankra nämnda underlag varför beslut i frågorna inte kan ske. Vi får se det planerade
årsmötet den 9 juni som ett extraordinärt årsmöte under etableringsfasen.
Därför föreslår vi att sittande interimstyrelse får fortsatt förtroende att utveckla och
dimensionera verksamheten efter årsmötet. Ingen nominerings och valberedningsprocess
behöver då sättas igång.
Det innebär konkret att styrelsen fortsätter bygga upp Fellesrådets verksamhet på ett
strukturerat sätt, förankra dimensionering och innehåll hos med tre stiftande
organisationerna samt få mandat från föreningen att också utifrån detta hantera
etableringsårets medlemsavgifter.
När tiden anses mogen så startar en nomineringsprocess för att bygga ut styrelsen. Det kan
ske innan årsmötet 2022 och då blir det som ett extra årsmöte.
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