Stadgar för Mittnordenkommittén
Antagna vid Mittnordenkommitténs vårmöte 6 maj 2015

§ 1 Syfte
1. Mittnordenkommittén skall samarbeta med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i
Mittnorden baserad på historisk och kulturell samhörighet och gemensamt regionalt
utvecklingsintresse. Jämställdhets- och ungdomsperspektivet skall genomsyra all verksamhet.
2. Mittnordenkommitténs prioriterade områden för gränsöverskridande samarbete framgår av
en årlig handlingsplan.
3. Mittnordenkommittén skall stärka Mittnorden nationellt och inom Europeiska unionen.
4. Mittnordenkommittén ska främja utvecklingen av nätverk inom samarbetsområdet.
5. Mittnordenkommittén ska initiera, deltaga i och driva utvecklingsprojekt inom
samarbetsområdet.

§ 2 Samarbetsområde
Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna
belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

§ 3 Medlemmar och partners
1. Kommittén kan bevilja medlemskap till lokala och regionala förtroendevalda offentliga
myndigheter inom Mittnordenkommitténs samarbetsområde.
2. Kommittén kan bevilja partnerskapsstatus åt andra offentliga och privata aktörer inom och
angränsande till Mittnordenkommitténs samarbetsområde.

§ 4 Mittnordenkommittén
1. Kommittén är högsta beslutande organ för samarbetet.
2. Mittnordenkommittén leds av politiskt förtroendevalda.
3. Vid beslut eftersträvas konsensus.
4. Partners har närvaro- och yttranderätt vid kommitténs möten.
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5. Kommittén godkänner överordnade målsättningar och handlingsplan.
6. Kommittén godkänner verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse samt bokslut.
7. Medlemmar och partners utser själva ordinarie ledamöter och deras ersättare till kommittén
på sätt och för tid som bestämmes av respektive medlem/partner. Nyvalda ledamöter anmäls
till kansliet.
8. Kommittén är beslutsmässig när minst en (1) medlem från varje land är representerad.
9. Kommittén sammankallas minst en gång per år med minst fyra veckors varsel. Dagordning
skall vara ledamöterna tillhanda senast två veckor före mötet. Förslag som önskas behandlas
på kommitténs sammanträden skall vara ordföranden tillhanda senast tre veckor före
mötesdagen.
10. Kommitténs beslut antecknas under mötet i ett protokoll. Protokollet skrivs under av
ordförande och justeras av en ledamot från vardera land som inte innehar ordförandeskapet.
11. Mittnordenkommittén utser vid höstmötet en ordförande för två år i taget bland
ledamöterna i ledningsgruppen.
12. Ordförandeskapet ska växla mellan länderna enligt löpande turordning.
13. Mittnordenkommittén tecknas av ordförande och kanslichef var för sig.

§ 5 Ledningsgrupp
1. Varje medlemsregion utser en ledamot till ledningsgruppen på sätt och för tid som
bestämmes av respektive medlemsregion.
2. Ledningsgruppen utser inom sig vice ordförande för en period om ett år i taget.
3. Ledningsgruppen är beslutsmässig när flera än hälften av ledamöterna och minst en ledamot
från varje land är närvarande.
4. Ledningsgruppens beslut antecknas under mötet i ett protokoll. Protokollet skrivs under av
ordförande och justeras av en ledamot från vardera land som inte innehar ordförandeskapet.
5. Ledningsgruppens ledamöter har alltid närvaro- och yttranderätt vid sammanträden med
resursgrupp och arbetsgrupper.
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§ 6 Resursgrupp
1. Resursgruppen är ett beredande organ inom Mittnordenkommittén till stöd för
medlemsregionerna och kanslichefen.
2. Varje medlemsregion utser en representant till resursgruppen.
3. Kanslichefen fungerar som resursgruppens ordförande.
4. Resursgruppen sammanträder i regel före lednings- resp kommittémöten.

§ 7 Arbetsgrupper
1. Kommittén och ledningsgruppen kan för särskilda uppdrag tillsätta tillfälliga eller
permanenta arbetsgrupper.
2. En kontinuerlig dialog mellan arbetsgrupp och kansli/ledningsgrupp förutsätts.
3. I arbetsgrupp kan medlemmar, partners och andra intressenter delta.

§ 8 Mittnordenkommitténs kansli
1. Mittnordenkommitténs kansli ansvarar för att förbereda möten samt genomföra kommitténs
och ledningsgruppens beslut.
2. Kansliet har sitt säte i Västernorrland.
3. Kansliet skall kunna kommunicera på finska, norska och svenska.

§ 9 Finansiering, räkenskaper och budget
1. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter samt genom medel från Nordiska
ministerrådet.
2. Medlemsavgiftens storlek och avgiften för partners beslutas om vid den årliga behandlingen
av budget och verksamhetsplan.
3. För särskilda ämnesområden, nya initiativ eller opåräknade underskott kan ansökas om
ytterligare bidrag eller tillskott från medlemmarna, partners, andra intressenter, fonder,
myndigheter med flera.
4. För revision skall anlitas auktoriserad revisor.
5. Mötesutgifter för traktamente, boende samt reseersättning betalas av respektive
medlem/partner.
6. MNKs delfinansiering är avsedd för aktiviteter där Mittnorden kan anses vara mottagare av
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resultatet. Finansieringsnivån för dessa aktiviteter beslutas från fall till fall och sker enligt
MNKs styrdokument.

§ 10 Ändring av stadgar
Innehållet i dessa stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande
kommittémöten. Förslag till stadgeändring ska skickas till medlemmarna för godkännande
senast två månader före första beslutstillfället.
§ 11 Utträde
1. Medlem som vill utträda ur Mittnordenkommittén ska meddela kommittén om detta med ett
(1) års varsel. Utträde kan ske tidigast i början av följande kalenderår.
2. Partners som vill utträda ur Mittnordenkommittén ska meddela kommittén om detta senast
två månader innan budget fastställs.
3. Medlem eller partner som utträder kan inte göra anspråk på återbetalning av redan erlagda
medlemsavgifter eller övriga tillgångar.

§ 12 Upplösning av Mittnordenkommittén
1. Upplösning av Mittnordenkommittén kräver beslut i kommittén vid två på varandra
följande möten.
2. Vid upplösning av Mittnordenkommittén fördelas överskott och underskott mellan
medlemmar och partners i förhållande till deras bidrag innevarande år.
3. Vid upplösning av Mittnordenkommittén skall kommitténs handlingar arkiveras hos den
huvudman där kansliet är verksamt.

§ 13 Handlingars offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar enligt vid var tidpunkt tillämplig lagstiftning om
handlingars offentlighet.

§14 Medlemmars insyn
Mittnordenkommittén är skyldig att tillse att respektive medlemsorganisation får ta ställning
till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
§ 15 Ikraftträdande
Dessa stadgar träder i kraft så snart två likalydande beslut har fattats vid två på varandra
följande kommittémöten (nuvarande stadgar 18.12.2014 och 6.5.2015).
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