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ÅRSMØTE OSLO, 28. OKTOBER, RADISSON BLU HOTEL NYDALEN 

PROTOKOLL 
 
KL. 16.30 Åpning av årsmøtet 
Styrets leder Per Jonsson ønsket velkommen til årsmøtet 2021 
Følgende medlemmer var representerte: Grums kommun, Säffle kommun, Bengtsfors kommun, 
Årjängs kommun, Marker kommune, Aurskog-Høland kommune, Skiptvet kommune, Indre Østfold 
kommune. Dessuten møtte observatører fra Västra Götalands regionen, Åmåls kommun, 
Regionalpark Haldenkanalen, Visit Värmland og Midt-Norden komiteen. 
 
SAK 1: Godkjenne dagsorden og møteinnkalling 
De frammøtte hadde ingen merknader. 
 
SAK 2: Valg av ordstyrer og referent 
Per Jonsson ble valgt til ordstyrer og Alf S. Johansen valgt til referent 
 
SAK 3: Valg av justeringsmenn 
Thor Hals og Daniel Schützer ble valgt til justeringsmenn 
 
SAK 4: Årsrapport med regnskap 2020 
Daniel Schützer bemerket at årsmøtet burde få et regnskap med større detaljeringsgrad, det samme 
som styret ble forelagt. 
 
Gudbrand Kvaal bemerket at årsrapporten må korrigeres på antall kvadratmeter for Aurskog-Høland 
kommune, som er på 1144 km2.  
 
Kvaal mente også at årsrapporten burde fokusert mer på de problemer som har oppstått ved 
grensen på grunn av covid-19 håndteringen. Det var flere som støttet dette synspunktet. Per Jonsson 
viste til at grensekomiteen har sendt to brev til sentrale myndigheter i Norge og Sverige om denne 
grenseproblematikken. Det ene i samarbeid med Svinesundskomiteen. 
 

Beslutning: 

1) Årsregnskapet for 2020 godkjennes.  

2) Årets resultat på kr. -302 722,00 belastes komiteens egenkapital.  

3) Komiteens arbeid har ingen negative konsekvenser for det ytre miljø og man arbeider etter 
anerkjente etiske normer og prinsipper og for likestilling. Faste medlemmer av styret er ved 
utløpet av året 7 menn og 1 kvinne. 5 menn og 1 kvinne er varamedlemmer. Styret vil 
arbeide videre med utgangspunkt i at det foreligger tilfredsstillende likviditet og egenkapital 
og dermed grunnlag for fortsatt drift. Komiteen har ingen fast ansatte, men kjøper tjenester 
til sekretariatet og andre tjenester. Midlertidige prosjektansettelser finner sted og er 
tidsavgrenset til prosjektets levetid.  

4) Revisors beretning for 2020 tas til etterretning.  

5) Styret gis ansvarsfrihet for 2020.  
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SAK 5: Handlingplan med budsjett 2021-2023 
Det ble en meningsutveksling rundt i hvilken grad Grensekomiteen skal være en lobbyorganisasjon, 
eller en organisasjon for opplysning og fasilitering av ulike initiativ. 
 
Beslutning: 
Forslag til handlingsplan og budsjett 2021-2023 godkjennes. 
 
SAK 6: Valg 
Valgkomiteen var representert med Kjersti Nythe Nilsen og Kristina Kristiansson som presenterte 
forslaget. Dessuten var komiteens medlemmer Tor Jakob Solberg og Stein Begby. På grunn av den 
spesielle situasjonen med covid-19 så var forslaget gjenvalg på Per Jonsson som leder og Thor Hals 
som nestleder for 1 år og gjenvalg på de faste medlemmer som er på valg for 2 år og på 
varamedlemmer/ersättare på 1 år. 
 
Styret består nå av følgende medlemmer og varamedlemmer(ersättare): 
Per Jonsson -Bengtsfors kommun (Leder) 2021-2022 
Thor Hals - Indre Østfold kommune (Nestleder) 2021-2022 
Reidar Kaabbel – Våler kommune til 2020-2022 
Bengt Enneby – Säffle kommun til 2020-2022 
Daniel Schützer – Årjängs kommun til 2020-2022 
Tomas Nilsson – Grums kommun til 2021-2023 
Theodor Bye – Marker kommune til 2021-2023 
Cecilie Agnalt – Viken Fylkeskommune (fast medlem) 
 
Varamedlemmer Norge ble valgt for 1 år: 
1. Erik Unaas – Indre Østfold kommune 
2. Bjørn Angell - Moss kommune 
3. Saxe Frøshaug – Indre Østfold kommune 
Håkon Tolsby – Viken Fylkeskommune (fast varamedlem) 
 
Ersättare Sverige ble valgt for 1 år: 
1. Lars Gustavsson – Årjängs kommun 
2. Birgit Sturesson – Grums kommun 
3. Per Eriksson – Bengtsfors kommun 
 
Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt, med Kjersti Nythe Nilsen med sammenkallende ansvar. 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS ble gjenvalgt som foreningens revisor.  
 
Etter årsmøtet var det orienteringer om ulike prosjekt. 

 
Askim 05/11-2021 

 
 

Alf S. Johansen        Per Jonsson 
Referent        Ordstyrer 
 
 
Thor Hals         Daniel Schützer  
Justeringsmann        Justeringsmann 


