Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte i GSS 2010-11-22
Närvarande: Anna Olofsson, Susanna Öhman, Erna Danielsson, Erik Borglund, Andreas Ring, LenaMaria Öberg, Viveca Asproth, Knut Ekker, Trond Olav Skevik, Torgrim Sund

Rapport från projektledarträff
Viveca har varit på en projektledarträff i Åre och träffat projektledare från andra Interregprojekt. Två
projekt var intresserade av GSS, SÖT-samarbetet och Mitt-Skandinavisk regionprojekt. SÖTsamarbetet är ett projekt som är inriktat på student och lärarutbyte mellan Östersund, Sundsvall och
Trondheim. SÖT-samarbetet syftar till: ”En ökad integration och rörlighet av kunskap mellan
SÖTstädernas regioner ger bättre förutsättningar för studenter, företag, forskare etc att finna rätt
samarbetspartner. Ett samarbete mellan universiteten och högskolorna i området är en väg för att
nå detta mål.”
(http://www.eventweb.no/IREG/Web.nsf/ShowProject?OpenForm&B=prosjekter0713&ID=8F4C449
DF3104CCAC125772A0045C412)
Mitt-Skandinaviskt regionprojekt målsättning är att vända den negativa befolkningsutvecklingen

i regionen och omfattar Hotagensdelen i Krokoms kommun, Frostviksdelen i Strömsunds
kommun samt Lierne och Røyrvik. Projektet är mycket intresserad av GSS och våra resultat.
(se http://www.gransprojekt.eu/).

Ett viktigt budskap under mötet var att Interreg anser det viktigt att synas i media. Viveca skickade
under vecka 46 ut ett pressmeddelande vilket gav en artikel i Länstidningen 2010-11-19. En reporter
hörde av sig och har lovat att höra av sig till Viveca i februari för att göra en mer omfattande
intervju/artikel.
Rapport från invigning av RCRCenter mm
Annas sammanfattning av invigningen var att det var roligt och uppskattat! Anna tipsade också om
två konferenser. En går i Östersund 23-25 mars och heter Sociology of Risk and Uncertainty Research
Network (ESA). Sista datum för att skicka in abstract till konferensen är den 30 november alla hälsas
varmt välkomna med sina bidrag. Den andra konferensen går i Åre i oktober 2011 som bland andra
CERTUS är med och arrangerar. Inriktningen är räddning till sjöss och fjälls bland annat. Det finns väl
anledning att återkomma till den konferensen när det närmar sig!
Rapport om netGSS.org
Knut berättar om www.netGSS.org som är projektets hemsida. Det finns en version ute nu men man
avvaktar en ny version av verktyget Drupal och har som mål att den nya versionen ska vara uppe
inom 1-2 veckor. Följande önskemål om innehåll på hemsidan diskuterades:
-

Dokumentarkiv internt och externt med inloggning. Viveca skickar information till Knut om vilka
som ska ha rättighet och därmed inloggningsmöjlighet på hemsidan.

-

Möteskalender (även för mötesrummet i Adobe Connect som kan användas av olika
grupperingar inom GSS).

-

Chattrum i realtid

-

Diskussionsrum där man kan lägga in idéer och frågor

-

Grafisk profil. Hemsidan ska följa den grafiska profilen. Den grafiska profilen är ännu inte klar.
Viveca har uppdraget att skicka den till Knut när det är klar.

Lägesrapport från de olika grupperna
Erik och Erna (Scenario och Ledningsövning)
Erik och Erna har träffats och har kontakt med svensk polis. De har de kontaktuppgifter de behöver
på den svenska sidan de saknar däremot kontakter på den norska sidan. Viveca och Knut
sammanställer den listan.
Erik uttrycker önskemål om att publicera vilka som är med i vilka grupper på webben för att
underlätta kallelser med mera.
Klart är att övningen blir 18-19 maj i Steinkjer tillsammans med Gränsräddningsrådet.
En erfarenhet att ta med sig är att man i krisövning ofta satsar på för stora scenarion. Från
exempelvis polisens sida behövs inte mycket för att det ska bli en utmaning. En statlig fjällräddning
300 meter från farbar väg kan vara en stor utmaning för polisen.
Erna kommer med förslag till mötestider för scenariogruppen.
Fortsatt arbete
Övningen blir i Steinkjer den 18-19 maj inbjudare till detta är fylkesman i Steinkjer. Erna och Erik har
haft en fundering kring att genomföra övningen utsträckt över två dagar där övningen blir dag 1 och
diskussion dag 2. När scenariogruppen har påbörjat sin planering vore det lämpligt om Viveca, Knut
och Erna träffade arrangörerna av övningen.
Möteskalender
Tidpunkter för vårens möten:
13 januari klockan 8.30 via Adobe Connect. De som finns på plats i Östersund samlas i Ekonferensrummet i Q-huset övriga loggar in i vårt Adoberum .
17 mars klockan 8.30 De som finns på plats i Östersund samlas i E-konferensrummet i Q-huset övriga
loggar in i vårt Adoberum .
18-19 maj ett fysiskt möte under övningen i Steinkjer.
Övrigt
1:a redovisningstillfället är i december. Tidsredovisning skickas till Viveca. Viveca skickar ut en mall.

