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Protokoll styrgruppsmöte för Tillväxt norra Bohuslän 
 
Tid:  måndagen den 23 januari 2017,  kl 13.00-16.00  
Plats: Digitalt, skype for business 
Deltagande: Peter Dafteryd, Liselotte Fröjd, Louise Thunström, Britt Wall, Jan-Olof 
Johansson, Ronald Rombrant, 
Ulf Ericsson, Maria Reinholdsson, Carl Dahlberg 
 

1. Mötet öppnas 
2. Val av justerare  

Louise Thunström valdes till justerare. 
3. Anmälan av övriga frågor samt godkännande av dagordningen 
4. Föregående mötesprotokoll  

Godkändes 
 
Informationspunkter 

5. Verksamhetsberättelse  
Carl Dahlberg gick igenom verksamhetsberättelsen i detalj. 
Synpunkter runt form och innehåll emottogs och justeras av Carl. 

6. Ekonomisk redogörelse 2016 
Verksamhetsberättelsens ekonomiska innehåll kompletteras med uppdaterad budget 
med utfall för 2016 vid nästa möte. 

7. Remissvar strandstädning  
Ett gemensamt remissvar kommer förberedas av Carl och Helene Evensen. Förslaget 
kommer tas fram innan 8 februari och tas som beslut i respektive KS under februari 
och mars. Sista datum för svar 31/3 till miljö och energidepartementet. Styrgruppen 
kommer ta del av svaret per mail.  
 
Beslutspunkter 

8. Godkännande av Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 2016  
Verksamhetsberättelsen godkändes med tillägg och justeringar enligt mötet. 
Ekonomisk redogörelse läggs till aprilmötet. 
 
Projektuppföljning 

9. Projektrapportering Maritim utveckling i Bohuslän 
Renée Daun, Projektledare MUB presenterade projektets bakgrund, syfte och mål. 
Hon beskrev också de olika delprojekten och projektorganisationen. De olika 
delprojekten kommer att ha olika intensitet under projektperioden främst anpassat till 
företagens möjlighet att delta. För närvarande arbetar en delprojektledare med att 
utforma förslag på evenemangsstrategi med delar att testa under högsäsongen 2017 
som utvärderas/justeras till hösten. Renée arbetar med att tillsammans med RISE hålla 
workshops för företag inom marina livsmedel som vill arbeta med sin affärs- och/eller 
produktutveckling. I mars kommer en delprojektledare att starta upp arbetet med 
gästhamnar och skärgårdstransporter. GU bemannar projektet med en forskare för 
Innovationsarenan inom kort. Projektet kommer arrangera en årlig konferens för 
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företag, politiker, tjänstemän och samarbetsparter för att presentera resultat och vara 
en nätverksarena. 
Styrgruppen rekommenderar att även styrgruppen för Enat Bohuslän bjuds in för att 
sprida resultaten till våra grannkommuner. 
Styrgruppen påtalar vikten av att i Evenemangsstrategin ha med erfarenheter från stora 
arrangemang som exempelvis VM i orientering. 
Se även bifogad presentation. 

10. Nuläge Leader-samarbetet (stående punkt) 
Carl presenterade kort Leaders nuläge. Se bilaga med information. 

11. Blå ÖP 
Beslut om vidarebefodring till KS för Beslut om Samråd bordläggs till extrainsatt 
möte 31/1 – 2017 16:30. 
Ifrån samförvaltningen har ett svar erhållits med synpunkter på framförallt 
utvecklingszoner i utsjön. Efter detta har ett möte hållits med två fiskare ifrån 
samförvaltningen samt en avstämning med två fiskare i Sotenäs är inplanerad. 
Beslut kommer kunna tas 31/1 med möjlighet för fortsatt viss justering av den 
geografiska rekommendationskartan med avseende på utvecklingszonerna fram till 
samrådsstart 20 mars 2017.  

12. Övriga frågor 
a. Ändring av nästa mötes datum till 24/4  

Godkändes. 
b. Plan för aprilmötet återkoppling framtidsmötet november 2015 

Carl och Peter får fria händer att planera mötet. 
c. Uppföljning: Forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö 

Nyhet finns på webben. Sedan kommer det en undersida till MNLS som visar 
på stationernas möjligheter. http://www.tillvaxtbohuslan.se/blog/bada-
faltstationerna-kvar-enligt-utredares-forslag/ 

d. Styrgruppsanteckningar och bilagor på nätet 
Hädanefter kommer underlag till mötena läggas i mötesbokningen och 
protokoll och bilagor på webben (klicka på arkiv på första sidan). Detta 
minskar antalet mail och blir också relativt arbetsbesparande.  

e. Boendeseminarium med finska kollegor 24-25 april 
Manu Rantanen med kolleger kommer 24-25 april på visit. De företräder ett 
”second home development”-område i Finland. Carl får i uppdrag att ordna 
besöket samt fixa en sen eftermiddag-/kvällsträff med styrgruppen den 24/4 då 
25/4 är mötesdag.  
 

13. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
Louise Thunström, Justerare  Peter Dafteryd, Ordförande 
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