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§ 1 
 
Föregående protokoll 
 
Ordförande går igenom föregående minnesanteckningar och 
stämmer av då uppkomna frågor.  
 
Vänortskommittén beslutar att lägga föregående protokoll till 
handlingarna.  
 
§ 2  
 
Vänortsträff 2014 i Kõo 
 
Ordförande fick på föregående möte i uppdrag att ta reda på vad 
Kõo förväntar sig av de ungdomar som följer med på 
vänortsträffen 2014. Ordförande har fått ett svar där det framgår 
att ungdomarna ska gilla och kunna spela musik samt vara 
intresserade och villiga att sammarbeta med de andra 
ungdomarna. Det är inte viktigt att de har mycket erfarenhet av att 
uppträda eller spela musik. Hur sammarbetet sker löser man på 
plats tillsammans med de andra ungdomarna. De väljer musiken 
tillsammans då eller om någon har något förslag så kan man 
meddela Kõo i förväg. 
 
Vänortkommittén beslutar att ge Daniel Törnqvist i uppdrag att ta 
fram ett förslag på fem ungdomar som skulle passa att följa med 
på vänortsträffen i Kõo 2014.  
 
Avseende de vuxna som ska följa med på vänortsträffen i Kõo 
2014 anses att ordförande och Eva Turesson ska följa med i 
egenskap av medlemmar i projektgruppen. Även Daniel Törnqvist 
bör följa med i egenskap av ungdomsledare. Vilka de andra två 
bör vara diskuteras. Föreslaget är att någon med intresse av 
projektgruppens arbete erbjuds att följa med. Vänortkommittén ger 
ordförande i uppdrag att kontakta BMB för att undersöka om det 
finns något intresse från deras sida att följa med till Köo. Den 
femte platsen får beslutas om längre fram.  
 
§ 3 
 
Miljöprojektet/Ansökan Leader 
 
Ansökan till Leader angående pengar för att genomföra 
projektgruppens arbete avslogs. Ansökan togs upp i Leaders 
arbetsutskott men då vänortkommitténs ansökan inte stämde in på 
de kriterier som ska uppfyllas avslogs den. Leader har dock 
meddelat att vänortkommitténs ansökan har sått ett frö inför nästa 
år.  
 
Utan bidrag från Leader diskuterar vänortkommittén hur arbetet i 
projektgruppen ska kunna fortsätta framåt. Vänortkommittén 
beslutar att fullfölja starten av projektgruppens arbete även utan 
bidrag från Leader.   
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Fladungen har meddelat ett miljöprojekt som Nora kan komma och 
titta på. Köyliö och Hône har dock inte meddelat något. Ordförande 
får i uppdrag att kontakta Köyliö och Hône angående detta samt 
att kontakta BMB för att undersöka om det finns ett intresse från 
deras sida att delta i projektgruppens arbete. 
 
Vänortskommittén diskuterar olika sätt som projektgruppens 
medlemmar i alla länder ska kunna kommunicera med varandra 
och dela filer. Ett förslag är programmet Fronter som Komvux i 
Nora använder. Vänortkommittén ger Eva Turesson i uppdrag att 
kontakta Andreas Eriksson på IT-avdelningen för att kolla om 
vänortkommittén kan använda detta program och till vilken 
kostnad.  
 
§ 4  
 
Förrådsplats vänortsgåvor 
 
De gåvor som vänortkommittén mottagit har funnits på biblioteket 
ett tag tillbaka, men har nu körts tillbaka till arkivet. Det blev för 
trångt på biblioteket. Ordförande har pratat med kommunchefen 
om problemet och kommunchefen har lovat vänortskommittén en 
förrådsplats i källaren på Tingshuset. Förrådet ska först tömmas 
innan sakerna körs över.  
 
Vänortkommittén beslutar att de på nästa möte ska inventera alla 
gåvor, om de finns på Tingshuset, samt arbeta med ett förslag på 
var gåvorna kan förvaras mer synligt.  
 
§ 5 
 
Övriga frågor 
 
Ordförande har tittat på den ekonomiska situationen för 
vänortskommittén. Vänortkommittén kommer klara sin budget för 
2013, och då har mötet under sommaren betalats med medel från 
årets budget. Budgetförlaget för 2014 är 75 000 kr, men är inte 
fastställt av kommunfullmäktige ännu.  
 
§ 6  
 
Nästa möte 
 
Nästa möte med vänortskommittén är tisdagen den 4 februari. 
Mötet sker klockan 16.00 i Tingshuset, Christinarummet.  
 

 
 
 


