Datum: 2015-10-28

VÄLKOMNA TILL MITTNORDENKOMMITTENS
HÖSTMÖTE I JÄMTLAND HÄRJEDALEN 3-4/12

Region Jämtland Härjedalen har glädjen att bjuda in till Mittnordenkommitténs höstmöte den 34 december 2015. Mötet har i år två teman: Nordiskt samarbete och den regionala
utvecklingen och gastronomi.
Mötet håller till på Quality Hotel och Resort Frösöpark, på Frösön och vi bor på Wikners i
Persåsen där vi också äter middag. Det är nämligen världscup i skidskytte i Östersund den 29
november – 6 december och fullbelagt på hotellen i staden. Wikners-hotellet: www.persasen.se.
Vi har glädjen att få med en speciellt inbjuden gäst, då Kristina Persson, Minister för strategioch framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, deltar i mötet på torsdag den 3 december kl 1617.30 . Hon talar under titeln: "Nordiskt samarbete och den regionala utvecklingen".
En gemensam buss kommer att finnas tillgänglig för transporter till och från central stationen i
Östersund i samband med mötets start och slut (se även sidorna 3-4 i denna inbjudan).
Dagordning, slutgiltigt program och mer praktisk information kommer att skickas ut senare. Vi
vill emellertid att du redan nu anmäler ditt deltagande till respektive regions RG sekreterare.
Anmäl dig senast 9 november.
RG-sekreterarna skickar sina anmälningar till kansliet/Virpi Heikkinen.

Varmt välkomna till Jämtland Härjedalen!
Margareta Winberg
Ordförande Mittnordenkommittén

Postadress
Region Jämtland Härjedalen
Regional Utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Besöksadress
Rådhusgatan 72

Webbadress
www.regionjh.se
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TERVETULOA KESKIPOHJOLA-KOMITEAN
SYYSKOKOUKSEEN JÄMTLANTIIN 3.-4.12.15

Jämtland Härjedalenin alueella on ilo kutsua Keskipohjola-komitean syyskokoukseen 3.-4.
joulukuuta 2015. Kokouksella on tällä kertaa kaksi teemaa: Pohjoismainen yhteistyö ja
aluekehitys sekä gastronomia.
Kokous järjestetään Quality Hotellissa ja Frösöparkin lomakeskuksessa, Frösönillä, majoitus on
Wikners-hotellilla Persåsenilla, jossa syömme myös päivällistä. Östersundissa on nimittäin
ampumahiihdon maailmancup 29.11.-6.12., ja kaupungin hotellit ovat täyteen varattuja.
Wikners-hotelli: www.persasen.se.
Meillä on ilo saada mukaan myös erikoisvieras, kun ministeri Kristina Persson (strategia- ja
tulevaisuus sekä pohjoismainen yhteistyö) osallistuu kokoukseen torstaina 3.12. klo 16-17.30.
Hän puhuu aiheesta: ”Pohjoismainen yhteistyö ja aluekehitys”.
Järjestämme yhteisen bussikuljetuksen Östersundin juna-asemalta aloituspäivänä, katso
tarkemmin ohjelmasta. Kuljetukset juna-asemalle ja lentoasemalle järjestetään myös
lähtöpäivälle.
Kokouksen asialista ja lopullinen, tarkka ohjelma lähetetään myöhemmin. Suomalaisalueiden
edustajat voivat ilmoittautua suoraan kansliaan/Virpi Heikkiselle. Ilmoittauduthan 9.
marraskuuta mennessä.
Alustava ohjelma tämän kirjeen lopussa, tässä vaiheessa vain ruotsiksi.

Lämpimästi tervetuloa Jämtland Härjedaleniin!
Margareta Winberg
Keskipohjola-komitean puheenjohtaja
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Program torsdagen den 3 december - kommittémöte
11:45

Gemensam bussfärd från

Transport tar cirka

http://restaurang-

central/tågstationen i Östersund till

15 minuter både

kallan.se/

Resturang Källan på Böle Byskola

från flyg och tåg

12:00

Lunch på Resturang Källan

Ingen transport

13:00

Avfärd till Quality Hotel och Resort

Transport tar cirka

Frösöpark

15-20 minuter

Kommittémöte inklusive fika. Se

Ingen transport

13:15-16:00

http://frosoparkhotel.se/

dagordning
16:00-18:00

Besök av Kristina Persson, Minister

Ingen transport

för strategi- och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete, rubrik:
"Nordiskt samarbete och den
regionala utvecklingen"
18:00

Avfärd till Wikners i Persåsen

Transport tar cirka

http://www.persasen.se/

1 timma och 10
minuter
19:10

Incheckning på rum. Observera att
det kan hända att man måste dela
rum beroende på hur många vi blir,
om någon/några vill dela rum med
varandra så anmäl det gärna på
förhand

19:30

Region Jämtland Härjedalen bjuder

Ingen transport

på middag med miljöprisutdelning
på värdshuset i Persåsen

Program fredagen den 4 december - utflykt
7:30

Frukost serveras och utcheckning
Observera: förbered gärna
fakturaadress med referenser om
frukost och logi ska faktureras till er
organisation så går utcheckningen
snabbare.

8:30

9:45

Gemensam bussfärd Persåsen till

Transport tar cirka

Rösta och Eldrimner Nationellt

1timma och 15

Resurscentrum för Mathantverk

minuter

Information, rundvandring och

Ingen transport

provsmakning på Eldrimner
Nationellt Resurscentrum för
Mathantverk tillsammans med Bodil
Cornell (verksamhetschef) eller
Christina Hedin

http://www.eldrimner.com/
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11:20

Avfärd/promenad från Rösta till

Transport 5-10

http://www.torsta.se/

minuter
11:30

Information om Torsta AB,

Ingen transport

andelsodling och hyr ett får
tillsammans med Annsofi Collin
12:15

Lunch på Torsta AB

Transport tar cirka

http://www.persasen.se/

en timma
13:15

Gemensam Bussfärd till Åre

Transport tar ca 30

Östersund Airport med stopp i

minuter

Östersund centrum först för de som
åker tåg på eftermiddagen.

Länkar:
http://www.persasen.se/
http://frosoparkhotel.se/
http://restaurang-kallan.se/
http://www.eldrimner.com/
http://www.torsta.se/
http://www.persasen.se/
Karta över platser vi kommer att vara på:
https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=sv&hl=sv&authuser=0&authuser=0&mid=zClg4G
I1SPsY.kvUEttuHGKiQ

