
 
Vefsna Regionalpark 
Protokoll styremøte 13.10.2022 
 
Til stede: 
Styreleder:   Øyvind Nes 
Styremedlem:   Siri Stabbforsmo 
Styremedlem:   Thomas Bjørnå 
Styremedlem    Marian Sæther 
Vara:    Jørn Clausen 
 
Forfall: 
Styremedlem:   Anita Sommerset 
Styremedlem:   Siri Kobberød  
 
 
 
Tid:     13.10.2022 12:00 – 14:00 
Sted:     Væxt, Mosjøen 
 
 
Sak 21/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent  

 
Sak 22/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.06.22 

   
Vedtak: Protokoll godkjent 
 

Sak 23/22: Orientering fra administrasjonen 
   

Prosjekt Matopplevelser 
Prosjektet er i har god fremdrift. Det er startet med intervjurunder og det er per 
i dag utført på 4 grupper.  
1. Eksisterende nettverk av lokalmatprodusenter i regionen. Potensielle 
nyetablerere bør inviteres med. Utført 
2. Utdanning og kompetansemiljøer i regionen innen mat, servering, reiseliv, 
opplevese mv. Utført 
3. Eksterne nettverk som jobber innen mat i Nord-Norge regionen og som 
spesifikt kan bidra til å styrke og utvikle verdikjeden knyttet til lokalmat Utført 
4. Representanter fra kommunene og fylkeskommunen som har funksjoner 
knyttet til landbruk, reiseliv og matproduksjon Utført 
5. Representanter som kan bidra til å belyse viktige sider ved foredling og 
distribusjon av lokalmat Utført 
6. Representanter fra lokalmatnettverk andres steder som har utviklet 
vellykkede konsept/tilbud Utført 
 
Gjennomføringsfasen for arbeidet vil være juni-22-desember 22.  
 
 
 
 



 
 
Prosjekt Parkforum 
Arbeidsmøte gjennomført i Hemnes kommune 18. august. I tillegg et 
fellesmøte med fylkesråd, sametinget med tanke på finansering av prosjektet 
fremover. 
Det er pekt på Vefsna Regionalpark som sekretariat for forumet fremover. 
Betinger at det ligger en finansering i bunn for dette arbeidet.    

 
Bærekrafts merket 
Oppstartsmøte fredag den 23. september med Innovasjon Norge.  
Møter med Mimir om bistand til søknadsprosess er startet.  Oppstartsmøte vil 
dreie seg om søknaden som skal sendes i forhold til finansiering. Når 
søknaden er innvilget vil det bli lyst ut stilling for denne jobben.   
 
Villmarksveidagene 
«Dagene» gikk fra 6. august til 20. august. 
Det ble gode dager med mange aktiviteter. Mye folk på mange av aktivitetene, 
men fortsatt er det mange ting som mangler for at vi skal få dette 
arrangementet til å «svinge».  
 
Besøk fra Polen 29.08.-01.09. 
Vi har hatt besøk fra Polen, nærmere bestemt fra elven Wisla. Fundacja 
Wolna Wisla er en organisasjon som jobber med ivaretagelse av elven. 
De va totalt 6 stk som fikk et innblikk i hvordan vi jobber i denne regionen. 
VRP hadde hovedansvar for opplegget fra mandag til torsdag. 
 
Reguleringsplan Nord Gondol 
VRP har gitt motsvar til Nordland Fylkeskommune på høringsnotatet som er 
sendt til Vefsn kommune angående reguleringsplan. Motsvaret er rettet 
spesifikt mot avsnittet rundt besøksforvaltning.   
 
Innspill til Staten Vegvesen om Nasjonal Turistveg. 
 
 
Stedsidentitet/merkevare 
Det er sendt ut forespørsel til personer/organisasjoner om deltagelse i 
arbeidsgruppe.  
Sijti Jarnge,  Josefina Skerk 
Hi North, Merethe Kvandal 
Ordfører Grane, Ellen Schølberg 
Ungdomsråd Vefsn kommune, Adam Ulvang 
MON, Bent Bakkan 
Hattfjelldal kommune, Aud Ringsø 
Styreleder VRP og daglig leder Nord Gondol, Øyvind Nes 
Arbeidet starter i oktober og har som mål å være ferdig desember 2022. 
 
 
Vedtak: Tas til orientering 

 
 
Sak 24/22:  Regnskap 2022 

Kort orientering om regnskapet per august 2022. Overforbruk per august på 
ca. 888.000. Dette har sammenheng med sluttoppgjør for prosjektet 



 
reisemålsutvikling som ikke er ferdig. Sluttoppgjøret vil utløse 600.000 fra 
Innovasjon Norge og 300.000 fra våre kommuner. I tillegg kr. 945.000 som 
ikke er utbetalt fra kommunen for 2022. Sum utestående 1.845.000. 

 
Vedtak: Styret føler seg ikke komfortabel med orienteringen om regnskapet. 
Regnskapet må legges frem med et resultatregnskap, der prosjektutgifter- og 
inntekter blir regnskapsført fortløpende. Daglig leder tar kontakt med 
Hattfjelldal kommune, slik at dette kommer på plass.   
 
 
 

Sak 25/22:  Gjennomgang og godkjennelse av partnerskapsavtale 
Forslag til partnerskapsavtale er sendt ut til styret for gjennomgang. Avtalen er 
tatt utgangspunkt i lignende avtaler i de øvrige parker i Norge. Viktig at vi får til 
en avtale slik at vi kan få inn flere partnere i parken.   
 
Vedtak: Avtaleforslaget godkjennes  

 
 
 
Sak 26/22: Styrearbeid fremover 

Hvordan skal vi få gjennomført styremøter på en god måte? Det har vært en 
utfordring å få til styremøter hvor vi er fulltallig. For å kunne utvikle VRP er vi 
avhengig av at vi har et velfungerende styre. Hvilke tiltak/endringer bør gjøres 
for at vi skal få dette til?   
 
Vedtak: Etter det en god gjennomgang ble det besluttet at styremøtene skal 
foregå på dagtid. Det skal sendes innkalling til vararepresentantene. Møteplan 
som er lagt frem til mars 2023 forholder vi oss til.  
 

 
Sak 27/22: Eventuelt  
 
 
 
Møtet slutt 14:00. 

 
  

Mosjøen 13.10.2022 
 
 
Øyvind Nes   Siri Stabbforsmo  Thomas Bjørnå 
styreleder   styremedlem   styremedlem   
   
 
Jørn Clausen   Marian Sæther 
vara styret   styremedlem 


