
 1 

Nora kommun Sammanträdesprotokoll 
Vänortskommittén 2010-12-01 

 
 
 
Datum: 2010-12-01, kl 17.00 – 19.30 
Plats: Tingshuset 
 
 
 
Närvarande: 
Lena Vinnerås, ordförande 
Camilla Sörman 
Birgitta Borg 
Barbro Hansén-Json 
Eva Turesson, tj ers för Fredrik Norén  
Gunnel Arvidsson, sekreterare 
 

 
 
 

§ 1 Rapport från seminarium om EU program. 
Ordförande, Fredrik Norén och sekreteraren har deltagit vid seminarium på 
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) i Stockholm 30 september. 
Information lämnades om EU programmet Ett Europa för medborgarna och 
vad som är viktigt att tänka på vid ansökning.  
 
Vänortskommittén beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
  

§ 2 Information på Karlsängsskolan  
 Ungdomar och ledamöter från vänortskommittén har informerat om 

vänortsutbyten och visat bilder från vänorterna för klasserna 7 och 8 på 
Karlsängsskolan den 30 november. Intresseanmälan för kommande 
aktiviteter lämnades ut.  

 
Vänortskommittén beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 

 
§ 3 Sammanfattning av pågående aktiviteter 
 Information lämnas om pågående aktiviteter inom följande områden: 

- Kontakter med Hône 
- Seminarium 2011 i Fladungen 
- Erfarenhetsutbyte inom äldreomsorgen 
- Erfarenhetsutbyte inom förskola/skola med Hône 
- Utbyte inom enheten för funktionshindrade 
- Ungdomsutbyten 
- Ljusstråk 2011 
- Kontakt med Våler Kommune, Norge 
- Protokoll på Nora kommuns hemsida 
 
Vänortskommittén beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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§ 4 Budget 
 Vänortskommittén har äskat 100.000 i budget för 2011. Beslut är inte fattat i 

kommunfullmäktige ännu. 
 Information om att ansökan om överföring av EU-medel kan göras i januari.  
 

Vänortskommittén beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 

 
§ 5 Byte av sekreterare 

Information om att nuvarande sekreterare kommer att lämna sitt uppdrag för 
annat arbete 2011-01-01. Någon ny sekreterare har inte utsetts av 
kommunchefen ännu. 
 
Vänortskommittén beslutar  

 
att lägga informationen till handlingarna 

 
§ 6 Träspelet Mölkkö från Finland 
 Ordförande föreslår att Mölkköspelet som vänortskommittén tidigare fått i 

gåva från Köyliö Finland, lämnas till fritidsgården. 
 
 Vänortskommittén beslutar 
 
 enligt förslaget  
  
 
 
 
 
 
 
Lena Vinnerås Gunnel Arvidsson 
ordförande sekreterare 
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