Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen 14.06.2013
Tid: Fredag 14. juni 2013 kl. 10.00 – 13.00, i Marker rådhus, Ørje.
Sted: Møterom, Marker rådhus.
Fremmøtte:
Politiske representanter:
 Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune, leder
 Geir Aarbu, Aremark kommune, nestleder
 Kari Pettersen, Rømskog kommune
Næringslivsrepresentanter:
 Hans Martin Løhren, Akershus fylkeskommune
 Ina Nestor, Aurskog-Høland kommune
 Morten Vinje, Marker kommune
 Ingrid Solberg Sætre, Halden kommune
med observatørene:
 Steinar Fundingsrud, Haldenkanalens kanalselskap
 Jan Egil Nygaard, Fylkesmannens landbruksavdeling
 Vidar Østenby, Grenserådet
Innkalling og saksliste godkjent.
1.

Referat fra møtet 23.05.2013
Ingrid Solberg Sætre hadde en merknad om at hun står under rubrikk for politiske
representanter, men at hun er næringslivsrepresentant fra Halden kommune. Dette er blitt
endret.
Vedtak:
Referatet godkjent med denne merknad.

2.

Tilbakemelding/korrigering fra kommunene vedrørende næringsanalysen og
landskapsressursanalysen.
Analysene var sendt på høring til kommuner og fylkeskommuner med en høringsfrist til 20.
mai, men det er ønske om å få fristen forlenget. Styremedlemmer har et spesielt ansvar for
at det gis tilbakemeldinger om analysene.
Vedtak:
Fristen for å gi tilbakemelding på utarbeidede analyser forlenges til fredag 21. juni.

3.

Merkevarebyggingsprosessens fremdrift - presentasjon av Odin Media
Presentasjon av Odin Media, hvordan ser arbeidsprosessen ut, hva er status?
Merkevarestrategiens betydning
Vedtak:
Informasjon tatt til orientering. Styret fremla et ønske om tidligere leveranse av
merkevarestrategidokumentet og Odin Media sa det skulle være mulig å gjennomføre til 29.
august. Odin Media skal presentere ferdig dokument på det strategiseminaret som nå
forberedes og planlegges for Regionalpark Haldenkanalen.

4.

Avtalen med Allsang på Grensen
I Avtalen var det inkludert 15 fribilletter til hver forestilling, hver onsdag (7 onsdager fra 19.
juni – 31. juli)
Vedtak:
Hver kommune og fylkeskommune fikk fribilletter til hver sin onsdag og fordeler fritt til dem
de ønsker. Akershus fylke 19. juni, Aurskog-Høland 26. juni, Østfold fylke 3. juli, Rømskog 10.
juli, Marker 17. juli, Aremark 24. juli, Halden 31. juli.

5.

Daglig leder orienterer om fremdrift
Daglig leder forteller om arbeidets status. Hva skjer?
Det ble en kort gjennomgang av hva som bør diskuteres videre i forhold til viktige
organisasjonsspørsmål for regionalparken, merkevarebyggingen er en viktig byggestein for
fortsatt arbeid. Ingrid ga innspill om en bra link i forhold til skilting som også ble tatt opp
som et viktig arbeidsområde for Regionalparken, les mer på: www.merkehandboka.no
Spørsmål om å lage en kort film som kan brukes på websiden ble diskutert. Filmspørsmålet
skal det arbeides videre med.
Helge og Elisabeth fortalte kort om Norske Parkers årsmøte i Hardanger, det er viktig å passe
på at Regionalparkstanken forankres i alle partier nå i KRD. Regionalpoenget er at flere
kommuner skal være med i et samarbeid og at diskusjonen om en landskapspark som bare
består av en kommune ikke burde være relevant for Norske Parkers konsept. Diskusjonen
skal fortsette innen Norske Parkers utviklingsarbeid.
Utvikling av APP for Regionalparken ble diskutert, reiselivslaget i Aurskog-Høland har bestillt
en ny app og Rømskog, Aremark og Marker har også bestilt apper slik at det må behandles
videre før Regionalparken kan si noe om hva de trenger som organisasjon.
Rollen til Regionalpark Haldenkanalen bør klarlegges, diskusjon om å vise hva Regionalparken
er og hvorfor denne organisasjonen finnes mot næringsaktørene i de ulike kommunene. Hva
skal Regionalparken gjøre/ta for rolle? Det må skrives en tydelig oppgavefordeling og en
stillingsbeskrivelse for stillingen som Daglig leder har der arbeidsoppgavene og mandat for
denne stillingen tas med.
Viktig med mandater – arbeidsgruppsmøter i de ulike temagruppene som skal startes opp,
hva skal tidsfristene være? Rammer? Sammensettning? Sørge for at det blir skriftlig gjort, ta
det som sak neste styremøte.

Gjennomgang av organisasjonsforslag – arbeidsgruppene inndeling i forhold til
Regionalparkens innsatsområder. Fortsatt arbeid med handlingsplan for 2014 og strategisk
parkplan for 2014-2016, disse skal sluttbehandles høsten 2013 og da vedtas.
Vedtak:
Styret godkjente dato for strategisk seminar til torsdag 29. og fredag 30. august og vedtok at
Vidar Østenby, Ingrid Solberg Sætre sammen med daglig leder Elisabeth Lundborg skal være
ansvarlige for å planlegge det strategiske seminaret.

6.

Ny punkt på dagsorden: Søknad om tilskuddsmidler til Regionalpark Haldenkanalen
Regionalparkens formål er å styrke attraksjonskraften i kanalenområdet generelt, og ikke
minst bidra til en positiv regional utvikling i de tre grensekommunene Rømskog, Marker og
Aremark. Styreleder, Helge Kolstad ba styret om fullmakt til å utforme en søknad i
forbindelse med utviklingsavtalen for grensekommunene.

Vedtak:
Styret godkjente at Helge sammen med Elisabeth lager en søknad til styringsgruppen for
utviklingsavtalen.

7.

Møteplan for kommende halvår
Fredag 9. august
Fredag 13. september
Fredag 11. oktober
Mandag 11. november
Mandag 16. desember 2013
Vedtak:
Styret godkjenner styremøteplanen med reservasjon for forandringer. Neste styremøte,
fredag 9 august kl. 10.00 – 12.00 i Aurskog-Høland rådhus.

8.

Eventuelt
Under dette punktet ble det tatt opp som et forslag fra Ingrid Solberg Sætre i Halden at
daglig leder kunne betale for en plass i kommunenes næringsråd med hensikt om å kommer
mer nære i respektive kommune. Det ble da en diskusjon om at det er viktig med
likebehandling i forhold til alle kommunene som inngår i Regionalpark Haldenkanalen slik at
det må drøftes videre og tas opp som sak til neste styremøte.

