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Nora kommun Sammanträdesprotokoll 
Vänortskommittén 2010-09-22 

 
 
 
Datum: 2010-09-22, kl 17.00 – 19.00 
Plats: Tingshuset 
 
 
 
Närvarande: 
Lena Vinnerås, ordförande 
Camilla Sörman 
Birgitta Borg 
Barbro Hansén-Json 
Eva Markusson, tj ers för Fredrik Norén 
Eva Turesson  
Gunnel Arvidsson, sekreterare 
 

 
 
 
 

§ 1 Rapport från Vänortsseminarium i Kõo. 
Samtliga deltagande ungdomar och vuxna var mycket nöjda med 
genomförande av vänortsseminariet. Ungdomarna har skrivit om sina 
upplevelser i ungdomsträffarnas dagbok och i en utvärdering. Viktiga resultat 
framgår av sammanfattning. (Bilaga 1) 
 
Vänortskommittén beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
  

§ 2 Fortsatta kontakter med Hône, Italien  
Hône kommun har muntligt bjudit in till ungdomsträff i månadsskiftet juni – 
juli 2011. 
Ordförande och sekreterare har skickat en förfrågan till vänortgruppen i 
Hône om hur de vill ha fortsatta vänortskontakter med Nora kommun.  

 
Vänortskommittén beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 

 
§ 3 Budget 
 Prognos för 2010 inom budgetram.  

Vänortskommittén har äskat 100 000 i budget för 2011. (Bilaga 2) 
 

Vänortskommittén beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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§ 4 Inbjudan till äldreomsorgspersonal från Köyliö, Kõo och Hône 
Önskemål finns bland äldreomsorgspersonal att fortsätta erfarenhetsutbyte. 
Vid diskussioner med Kõo kommun har framkommit att de i dagsläget har 
små möjligheter att bekosta resa för sin personal.  
 
Vänortskommittén beslutar  

 
 att bjuda in två personer från Kõo, Köyliö och Hône till erfarenhetsutbyte 

inom äldreomsorgen i Nora under 4-5 arbetsdagar, våren 2011, 
  
 att bekosta resa för två personer från Kõo till äldreomsorgsutbyte i Nora med 

reserverade EU-medel för utbyten. 
 
§ 5 Seminarium om EU program  
 Tre ledamöter i vänortskommittén är anmälda till ett seminarium om EU-

programmet Ett Europa för Medborgarna på SKL i Stockholm. 
 
Vänortskommittén beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 

 
§ 6 Kontakt med Våler kommun i Norge 
 Vänortskommittén väntar på närmare besked från Våler kommun.  
 
 
 
Nästa möte: 1 december 2010 kl 17.00  
 
 
 
 
Lena Vinnerås Gunnel Arvidsson 
ordförande sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Nästa möte: 1 december 2010 kl 17.00

