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Summering av ordinarie kretsmöte samt konstituerande möte 
Torsdagen 21'a Mars 2019 hölls kretsens ordinarie kretsmöte. Gamla styrelsen fick ansvarsfrihet. 
Nya styrelsen skulle bestå av 5 ordinarie ledamöter samt 6 suppleanter. Till mötesordförande valdes 
Mikael Johansson för 1 år. Lars-Olav Haapaniemi och Leif Toolanen hade fortfarande 1 år vardera 
kvar på sin mandatperiod som ledamöter. Leif Nybom och Sami Viitala valdes som resterande 
ledamöter på 2 år vardera. 
Som suppleanter på 1 års mandatperiod valdes Mikaela Omark, Satu Tuoma, Philip Saxevall, 
Medelene Krypsjö, Larissa Sytnik Skomsvold och Simon Mckeogh. 
Som revisorer valdes Christina Snell-Lumio och Elisabeth Kerttu och som revisorssuppleanter 
valdes Agneta Wanhatalo och Nea Mattsson. 
Till valberedning valdes Urpo Taskinen och Marie Gustafsson. Nya styrelsen fick i uppdrag att hitta 
att tredje person att sitta i valberedningen. Detta uppdrag misslyckades styrelsen med. 
 
På det konstituerande styrelsemötet valdes Madelene Krypsjö inkorrekt till vice ordförande, då 
styrelsen felaktigt trodde sig ha befogenheten att utse den posten. Detta är ett beslut som skall tas på 
det ordinarie kretsmötet. Tag detta i beaktande inför framtida årsmöten. 
Leif Nybom valdes att fortsätta sin post som kassör i ytterligare 2 år.  
Philip Saxevall valdes till adjungerad till Hanhivittikko's vänner i 1 år. 
 
Årsverksamhet 
Under 2019 har styrelsen hållit 2 styrelsemötet och ett beredande möte. 
 
29'de Augusti hölls det ett möte där lades fram förslag projekt och aktiviteter för kretsen och 
styrelsen att ägna sig åt i år och nästkommande år. 
 
Det primära stor projektet beslutades skulle handla om laxen i Torneälven. Då det under de senaste 
året har uppmärksammats en stigande grad av sjukdomar, skador och försämrat hälsotillstånd för 
laxarna på både regional, nationell och medial nivå ansåg styrelsen att detta är någon 
Naturskyddsföreningen bör engagera sig i, samla fakta, sprida kunskap och om möjligt verka för att 
åtgärder vidtas för att hjälpa laxen.  
Mikael Johansson åtog sig att kontakta länsförbundet om situationen. 
Leif Toolanen åtog sig ta kontakt med experter inom området och lokala fiskare för att höra vad de 
anser om situationen. 
Leif Nybom åtog sig att kontakta Övertorneå kommun och Tornedalens Folkhögskola för att höra 
vad deras uppfattning är om situationen och vilka åtgärder som är i bruk, 
 
Styrelsen förde också fram idén om att starta ett projekt om ängsskötsel 2020. 
 
Som tidigare år så föreslogs en svampplockardag för kretsen men det framgick snabbt att det inte 
skulle finnas tid att hitta en svampexpert att leda en sådan dag i år. 
 
Som sista projektförslag föreslogs en anti-nedskräpningskampanj i samarbete med 'Håll Övertorneå 
Rent'-gruppen. Larissa Sytnik sattes på att börja inleda kontakt med Christina Snell-Lumio om en 
sådant projekt. 
 
Det andra styrelsemötet hölls 10'de Oktober. Det började med att erkänna Philips Saxevalls 
uppsägning från styrelsen och han tackades för sig engagemang.  



Då planen för laxprojektet såg ut att bli kostsamt så påbörjades planen att ansöka om bidrag från 
riksföreningen. Samtliga styrelsemedlemmar skulle läsa igenom de dokument och bidragblanketter 
som ordförande vidarebefordrar via email. Nästa möte skulle helt ägnas till att fylla och skicka 
denna ansökan om bidrag. 
Leif Toolanen tog på sig att bjuda on expert om laxfrågan för att hålla föredrag. 
 
Fortsatt kontakt med ekogruppen om Sopplocknings-/Källsorteringsdag. Larissa Sytnik påtog sig att 
fråga om skolor och elever i Övertorneå var intresserade att engagera sig i laxfrågan. 
 
Då merparten av styrelsen inte kom till det planerade tredje styrelsemötet den 12'e December, så 
ändrades det till blott ett förberedande möte mellan ordförande och Leif Toolanen om laxprojektets 
utveckling. Ny fakta om verksamma aktörer i frågan gav en tydligare bild om situationen och vilka 
insatser föreningen kan tänkas ta framöver. Fram till att nya styrelsemöten kan hållas med 
beslutsmässigt antal deltagare får projektutvecklingen ligga på is.  
 
Den 15'e Januari 2020 deltog ordförande Mikael Johansson, som representat från föreningen, vid 
träffen ”Hur mår laxen i Torneälven?” som ordandes av Fiskeområde Tornedalen Haparanda 
skärgård i Folkets hus i Pajala. Där uppmärksammades det att många instanser, privata såväl som 
statliga är mycket engagerade i hälsan hos laxpopulationen i Torneälven. Om styrelsen vill fortsatt 
driva frågan framöver så finns nu mer faktlig kunskap om läget och parter som kan tänkas 
samarbete med. Dock verkar det som att läget för laxen är långt från så akut som tidigare 
kunskapsbilder gett föreställningen om, även om livkraften även är långt idealet. 
 
I brist på tid så hölls inget styrelsemöte på plats för att bestämma tid för årsmöte 2020. Istället hölls 
mailkorrespondens där styrelsemedlemmarna kom övererns om att hålla mötet lördag den 28'e 
Mars. Lokal bokades på Tornedalens Folkhögskola. Detta möte blev tyvärr tvunget att ställas in på 
grund av utbrottet av Covid-19. Den bokade lokalen stängdes och tid att söka ny öppen lokal för 
blev inte möjligt. Därav kunde den sittande styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet, få kliva av och 
ersättas av ny styrelse så som annars varit praxis. Därav fick styrelsen sitta kvar på sina poster tills 
ett hälsosäkert, och ändå regelmässigt årsmöte kunde hållas. 
 
Ingen verksamhet har utövats under resterande år 2020 fram till att styrelsen fick tillgång att gå en 
kurs, erbjuden av studefrämjandet, i hur man håller årsmöten digitalt. Med kunskap från den kursen 
bestämdes ny tid för årsmötet till denna dag, lördag 27'e mars 2021, kl 14.00. 
 
 
 
 


