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Närvarande 
 
Birgitta Borg (FP), ordförande 
Eva Turesson (M) 
Barbro Hansén-Johansson (C) 
Camilla Sörman (S) 
Lena Bjärmark (NP) 
Fredrik Norén (S) 
Margareta Bark, lärare 
Gunilla Lindkvist, lärare 
Jessica Nordkvist, sekreterare 
 
 
 
Val av justerare: Lena Bjärmark 

 
 
 
 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare .................................................................................. 
  Jessica Nordkvist 
 
 
Ordförande  .................................................................................. 
  Birgitta Borg 
 
 
Justerande  .................................................................................. 
  Lena Bjärmark 
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§ 1 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ordförande går igenom föregående protokoll och stämmer av då 
uppkomna frågor. Det finns 62 000 kr kvar av EU pengarna. Vi har 
rört oss inom budget.  
 
 
§ 2 
 
Pågående aktiviteter 
 

 Margareta och Gunilla är med vid dagens möte för att berätta 
om sin resa till Hône den 15-20 maj 2011. De berättar att de 
hade det fantastiskt roligt och att de kände sig väl 
omhändertagna. Under resan fick de bo i en gammal 
lärarbostad. Det pågick ett stort evenamang i byn när de var 
där, liknande en festival, som har varit återkommande sedan 
1963. Margareta och Gunilla berättar att den största skillnaden 
mellan Nora och Hône är att de arbetar mer ”skollikt” vid 
förskolan i Hône. De har även andra rutiner vid luncherna samt 
annorlunda personaltäthet.  
 
Vänortskommittén tackar för informationen. 
 

 Kommunfullmäktige har beslutat att vänortskommittén ska 
läggas ner. Problemet är att det inte låter sig göras så enkelt. 
Vänortskommittén är bunden av avtal och överenskommelser 
med de andra vänorterna vilket skulle skapa problem vid en 
nedläggning. Vänortskommittén är dock villig att anpassa sig 
efter den rådande ekonomiska situationen och vill inrikta sig 
mer mot projekt som rör ungdomar. Sådana projekt kan man 
söka EU-pengar till. Camilla Sörman (S), Eva Turesson (M) 
och Lena Bjärmark (NP) får i uppdrag att fundera över lämpliga 
projekt och sökande av planeringspengar. Vänortskommittén 
författar en skrivelse till kommunstyrelsen där man förklarar 
anledningarna som gör en nedläggning otänkbar. 
 

 Det finns inga nyheter angående resan till Finland den 9-12 
augusti. Vi behöver undersöka vilka ungdomar som ska följa 
med på resan. 

 
§ 3 

 
Nästa möte 
 
Nästa möte med vänortskommittén är tisdagen den 20 mars 
klockan 17.30 i Tingshuset. 

 


