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Närvarande:  

Eva Turesson, Barbro Hansen-Johansson, Camilla Sörman och Annelie Gustafson 

 

 

Ledamöterna har inte kallats till dagens möte genom utskick av kallelse. 

 

Träff i augusti 2013 

Från mötet i Finland 2011 fick Nora i uppdrag att göra en plan för vänortutbytet över flera år. 

Tanken är att leta reda på goda exempel i kommunerna till den 1 november och sedan 

sammanställa detta innan den 15 januari.  

Träffen i augusti blir ett jobbmöte där alla vänorterna tillsammans ska lägga en plan för flera 

år framöver. Vid mötet ska en strategi läggas upp och då behöver vi en sak gemensamt 

mellan länderna, exempelvis entreprenörskap.  

 

Bidrag 

Till träffen som ska ske i Nora i augusti 2012 måste vi söka bidrag. Gordon Hahn har erbjudit 

sig att hjälpa till genom sitt företag, men mot en kostnad.  

Det finns vissa frågor som just nu är på tapeten och där det finns bidrag att söka. Exempelvis 

om vi jobbar mot de ungdomar som slutar skolan för tidigt eller entreprenörskap i skolan. 

Johanna Berg och Klas Brynte jobbar i ett entreprenörskapsprojekt mot alla skolor i norra 

Örebro län och de kanske har tips och idéer på bidrag som finns att söka samt de kanske 

kan hjälpa till. Camilla ska kontakta dem via mail och skickar då en kopia till Jan Norlund.  

Europe for Citizens Programme har bidrag som vi kan söka. Detta måste ske innan februari 

2013. (http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/)  

 

Förslag om sommarjobb för ungdomar 

Något som borde tittas närmre på är möjligheten att ”byta” unga sommarjobbare som får ett 

sommarjobb genom kommunen med andra vänorter. Så att våra ungdomar kan åka dit och 

jobba och deras ungdomar kommer hit och jobbar.  

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/


Mötesplan 

Framöver ska vänortkommittén träffas den 23 oktober klockan 16 samt den 20 november 

klockan 16. Ledamöter kommer kallas via mail. Tider för nästa år får beslutas under mötet i 

november. 

 

Framtiden för Vänortskommittén 

Vänortkommittén behöver få veta hur det blir framöver i Nora kommun för dess verksamhet. 

Kommunchef Jan Norlund ska inkomma med en utredning, denna efterfrågas så snart som 

möjligt. Vidare så är Vänortskommittén i behov av en ny ordförande samt att se över 

ledamöter.  

 

Vid pennan/ Annelie Gustafson 


