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Dagordning
1. Det presentationsmaterial som tagits fram för att delta i Åre Risk Event delades ut till
samtliga deltagare på mötet. Broschyren finns i dagsläget endast på svenska men norsk och
engelsk version kommer också.
2. Genomgång av projektet så långt. Knut informerade om vad GSS jobbat med sedan vårt
senaste styrgruppsmöte (i november 2011). Koncentrationen har legat på förberedelser för
2012 års övning. Vi samarbetar med GGI2 för att kunna testa den demonstrator som det just
nu utvecklar. Lena-Maria deltog i GGI2s styrgruppsmöte i Trondheim den 29 februari och
presenterade då övningsupplägget för 2012.

3. Northern Periphery och ny ansökan. Knut och Viveca presenterade den idé till
ansökan som finns. Tanken är att söka pengar hos Northern Periphery för 2014-2016.
I den typen av ansökan behövs partner från Island, Skottland eller Irland och
Föröarna. Projektidén ses som en fortsättning av GSS men med en delvis annan
inriktning och med fler länder involverade.
4. Övning 2012. Den 8 maj körs årets övning i GSS. Vi kommer då att genomföra en
decentraliserad ledningsövning av table-top karaktär. De övningsställen som kommer
att delta i övningen är: Trygghetens hus (SOS, polis och räddningstjänst),
Brandstationen i Järpen, brandstationen i Namsos, AMK i Namsos samt
polisstationen i Steinkjer. Vi kommer att ha observatörer från risk- och
krisprogrammet vid Mittuniversitetet. Loggning sker dels genom det övningssystem
som byggs i GSS och dels genom användning av egna ledningssystem. Vi har även
bjudit in till att delta som observatör i GSS och GGI2 referens och styrgrupper. LenaMaria ansvarar för att samordna anmälningar.
Storlien – Meråker är i geografiskt fokus under övningen. De som övar kommer att ha
tillgång till den lösning som GGI2 just nu utvecklar tillsammans med
Mittuniversitetet.

Utvärdering av övningen sker i samband med Gränsräddningsrådets möte den 30-31
maj. Alla som deltar i övningen är välkomna till mötets första dag. Inbjudan kommer
att skickas av Staffan Edler.
5. GSS-presentation på Åre Risk Event.
Knut presenterade idéer om hur
övningsystemet kan förändras för att bättre kunna studera mönster i kommunikation
och modeller av kommunikation.
6. Nästa års övning. Om GSS planerar att genomföra en fullskaleövning nästa år är det
bråttom att komma igång med planeringen inför övningen. Kanske kan GSS också
ordna en konferens i anslutning till gränsräddningsrådets möte. GSS har förbundit sig
att ha någon form av konferens och en bra idé kan vara att lägga det tillsammans
med något annat. Rimligt kan vara att förlänga gränsräddningsrådets möte.
7. Nästa möte bestämdes till 20 september klockan 13-15 via video.
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