
 Sammanträdesprotokoll 
Vänortskommittén     
 
 

Datum: 2011-05-18 kl 17.30 – 19.00 
Plats: Tingshuset 
 
Närvarande: 
Birgitta Borg, ordförande 
Lena Vinnerås 
Camilla Sörman 
Barbro Hansén-Johansson 
Lena Bjärmark 
Daniel Törnqvist, ungdomsledare 
Oskar Löthgren 
Mases Nalbandyan 
Anton Öqvist 
Jessica Langholm, sekreterare 
 
 
 

§ 1 Justerare 
 Till justerare utses Lena Bjärmark. 
 
 
 
§ 2 Pågående aktiviteter 
 

- Resan till Fladungen 
 
Resan till Fladungen kommer äga rum mellan torsdagen den 
28 juli t.o.m. söndagen den 31 juli. Ordförande beskriver 
programmet för resan. Den 28 juli klockan 07.00 lämnar 
bussen Nora torg för att sedan bege sig mot Arlanda flygplats. 
Flyget går vid 12.40 och beräknad ankomst är 14.45.  När vi 
sedan ska åka hem går flyget klockan 16.35 och ankomst vid 
Arlanda beräknas bli 18.30. Bussen beräknas anlända i Nora 
vid 21.30.  
 
Det är viktigt att var och en tar med sig kläder och skor 
anpassade efter programmets alla punkter. 
 
När det gäller handbagage på flygplanet är det viktigt att var 
och en är uppmärksamma på de regler som gäller för 
Lufthansa. ”A piece of hand luggage may not be larger than 55 
cm x 40 cm x 20 cm and may not weigh more than 8 kg. 
Foldable garment bags are an exception to this; they count as 
hand luggage up to a size of 57 cm x 54 cm x 15 cm.” I 
ekonomiklass får man dessutom checka in en väska med en 
maxvikt på 23kg. För mer information angående handbagage 
och incheckat bagage kan man besöka flygbolagets hemsida. 
 
 



 
 
 
 
Inför resan är det även bra om man ser över sin hemförsäkring 
för att ta reda på om denna täcker resan. Alla bör ha med sig 
ett ”european health insurance card”. Den som inte innehar ett 
sådant kort kan beställa ett via försäkringskassan.  
 
Sovplatsernas beskaffenhet är oklar och mer information 
kommer komma längre fram, om man behöver ta med sig 
något kompletterande.  
 
Om man har någon form av allergi eller speciell kosthållning är 
det viktigt att man informerar om detta så fort som möjligt.  
 
Eftersom Daniel är ungdomsledare är det lämpligt att han bor 
tillsammans med ungdomarna under resan.  
 
Som jubileumsgåva är tanken att man ska överlämna ett 
kollage med alla gruppbilder under årens lopp. Dessutom 
brukar man överlämna en symbolisk gåva till sin värdfamilj. 
 
Vänortskommittén beslutar att man ska ha ett luciatåg som 
uppvisning på fredags kvällen, samt information angående 
lucia firandet i Sverige. Inför uppvisningen behöver vi hitta 
lämpliga kläder. 
 
- Rapport från studiebesöket i Hône 
 
Två lärare är på besök i Hône från den 15 maj. Camilla 
meddelade att hon har fått en hälsning från Fabrizio 
Rossignod om att allt är i sin ordning och att de har kommit 
fram.  
 

  
  
 § 3 Genomgång av föregående mötes protokoll 
 
  Ordförande går igenom föregående mötes protokoll 
 
 
 
 § 4 Övriga frågor 
 

Det framkommer att det finns flera vänortsgåvor bevarade i 
arkivet. En bra idé vore att ha en permanent monter på 
biblioteket där man visar upp gåvor och andra saker som har 
med vänortskommittén att göra. Detta kunde bidra till att 
allmänheten får mer information och insyn i verksamheten 
som vänortskommittén bedriver. Det skulle även kunna 
fungera om man hade en utställning en gång per år.  
 
 

  



 § 5 Nästa möte 
 
  Nästa möte med vänortskommittén är den 7 juni 2011. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Birgitta Borg   Jessica Langholm 
 Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
    
   Lena Bjärmark 
   Justerare    
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