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§ 1

Föregående protokoll

Ordförande informerar att alla punkter från föregående protokoll
även kommer diskuteras under dagens möte.

Vänortskommitten beslutar att lägga föregående protokoll till
handlingarna.

§2

Bokslut

Bokslutet för vänortkommitten 2013 är cirka 6 tkr sämre än budget.
Det handlar om interdebiteringar. Underskottet har tagits från den
reserv som består av ett bidrag från EU. Efter detta finns det 49 tkr
kvar i reserven .

Vänortskommitten beslutar att lägga bokslutet till handlingarna.

§3

Miljöprojektet

Ordförande informerar de områden som Fladungen, Köyliö och
Köo arbetar med som kan vara intressant att titta närmare på i
miljöprojektet. Svar från Höne saknas.

Under vänortskommittens senaste möte beslutades att medel
skulle tas från den reserv, bestående av EU-bidrag, som
vänortskommitten har för att kunna resa till de olika vänorterna.
Detta för att kunna samla information angående de projekt som
varje kommun arbetar med. En resa ska göras till Fladungen,
Tyskland, 10-13 april. Under besöket ska projektet besökas,
information ska samlas ihop och tas med till de andra vänorterna.
En resa till Finland är också planerad. Inget datum är bestämt,
men de har gått med på att ta emot representanterna från Nora.
För Noras räkning kommer även Margareta Lindkvist,
miljöinspektör BMB, att delta på dessa resor.

Omställning Nora och Naturskyddsföreningen deltar även i
projektet.

Framåt är tanken är att söka EU-pengar för att arbeta med detta
projekt.

Vänortskommitten tackar för information och lägger den till
handlingarna.
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§4

Jobbutbyte

Det finns ett intresse att titta på möjligheten till jobbutbyte mellan
vänorterna för ungdomar. Till exempel Laura från Tyskland fixade
eget sommarjobb på Silkes cafe.

Eva Turesson informerar om ett projekt hos Arbetsförmedlingen
som handlar om att ungdomar ska praktisera i andra EU-Iänder.

Vänortskommitten ger Eva Turesson i uppdrag att kontakta
Arbetsförmedlingen och samla information om projektet.

§5

2014 års träff i Köo

Daniel Törnqvist har frågat fyra ungdomar om de vill följa med på
vänortsträffen 2014. Det finns ett intresse från föräldrarna att det
hålls ett informationsmöte med Daniel och Lena Vinnerås. Daniel
får i uppdrag att boka in ett möte med föräldrarna samt ta fram
fullständiga namn på alla som ska följa med.

Resan över till Estland måste bokas så snart som möjligt. Köo
önskar information om när båten anländer till Estland. Sedan
önskar Köo information om vilka ungdomar som kommer och om
de dansar, sjunger och/eller spelar instrument. Daniel får i uppdrag
att samla in den information och lämna till Lena V. Lena V kommer
sedan att svara Köo. Daniel och Anna (ungdomsledare) vill bo
med ungdomarna. Lena meddelar Köo detta.

De vuxna som åker till Köo är Lena Vinnerås, Eva Turesson, Lena
Bjärmark, Daniel Törnqvist och Margareta Lindkvist.

§6

Övriga frågor

Kommunchef Jan Noriund tittar på sekreterarskapet för
vänortskommitten och kommer prata med nuvarande sekreterare.

Förrådet i Tingshuset är städat och alla kan lämna
vänortskommitten saker i förrådet. Jan Noriund har lovat att
vaktmästarna ska köra alla sakerna som finns på arkivet till
Tingshuset. Dräkten är dock kvar på biblioteket. Förhoppningen är
att allt ska finnas på Tingshuset tills nästa möte. Om allt finns på
plats skulle en genomgång av alla saker kunna ske på nästa möte .

§7

Nästa möte

Nästa möte med vänortskommitten är tisdagen den 15 april. Mötet
sker klockan 16.00 i Tingshuset, Christinarummet.
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