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 Sammanträdesprotokoll  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
Datum: 2013-04-24 kl. 17.00 – 19.00 
Plats: Tingshuset, Nostra  
 
 
Närvarande 
 
Lena Vinnerås (S), ordförande 
Eva Turesson (M) 
Barbro Hansén-Johansson (C) 
Camilla Sörman (S) 
Lena Bjärmark (NP) 
Annelie Gustafson, sekreterare 
 
 
 
Val av justerare: Lena Bjärmark 

 
 
 
 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare .................................................................................. 
  Annelie Gustafson 
 
 
Ordförande  .................................................................................. 
  Lena Vinnerås 
 
 
Justerande  .................................................................................. 
  Lena Bjärmark  
 
 
 
 
 
 



  2 

 

 
§ 1 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ordförande går igenom föregående minnesanteckningar och 
stämmer av då uppkomna frågor.  
 
§ 2 
 
Fortsatt planering av vänortsträffen 
 
Inbjudan – har gått ut till alla, men det är svårt att få besked. 
Tyskland har utsett 10 personer och reser från ARN kl. 06.05 på 
söndag morgon. Estland arbetar på vilka som ska följa med. 
Finland hälsar att de kommer, men är inte klara med vilka det blir. 
Italien arbetar på det och hoppas ha ett besked till vecka 20.  
 
Film – cirka 50 minuter, på engelska med svensk text. Det är 
lämpligt att inleda seminariet med denna då den innehåller något 
för alla. Den är gjort utifrån ett ungdomsperspektiv.  
 
Föredrag - Lena Bjärmark (NP) har kontakt med Mats Brengdahl, 
energi- och kliamatrådgivare på BMB, som är bra på bergvärme, 
vindsnurror osv. Kanske kan han hålla ett föredrag eller en 
frågestund efter filmen? Han kan det kommunala, så det är nog 
bäst om han svarar på frågor. – Lena Bjärmark undersöker med 
Kajsa Grebäck från Naturskyddsföreningen om det finns någon bra 
föresläsare. Utgångspunkt är att hitta någon som kan göra det 
ideellt, cirka 30 minuter. Eventuellt kan reseersättning betalas ut. 
Förslag till program är att starta med film, sen föredragare och 
Brengdahl som finns till hands för att svara på frågor.  
 
Ungdomsledaren – har fyra intresserade ungdomar, 2 killar och 2 
tjejer. Har börjat prata med äldre tidigare deltagande ungdomar om 
att vara ledare/värdar. De två andra ungdomsledarna på Karlsäng 
kommer vara med på träffen i sommar.  
 
Sovplats – klart med skolledningen att ungdomarna och 
ungdomsledarna bor på karlsängskolan. Övriga gäster – alla 
ledamöter i vänortskommittén försöker att hitta värdfamiljer. 
Efterfrågan läggs också ut på kommunens internsida ”på jobbet”. 
För en värdfamilj handlar det om att ta hand om gäst från torsdag 
kväll tills de åker på söndagen. Under fredag kväll är man själv 
värd och ska bjuda på middag. I övrigt är det frukost som de ska 
bjuda på. Värdfamiljerna blir även medbjudna till lördagskvällens 
aktivitet.  
 
Lokaler: 
 
Församlingshemmet - får tillgång till grupprum, kök och stora 
salen. Vänortskommittén beslutar att de använder 
församlingshemmet fredag och lördag. Ordförande ska även kolla 
om det är ledigt torsdag em/kväll.  
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Lördag kväll – föreslaget är Folkets park.  Eva Turesson (M) får i 
uppdrag att undersöka vad det kostar samt om det är ledig och om 
det finns stolar och bord 
 
Mat:  
 
Ordförande får i uppdrag att undersöka olika alternativ för mat till 
torsdag kväll och lunch fredag.  
 
Lena Bjärmark (NP) får i uppdrag att undersöka olika alternativ för 
lunch lördag.  
 
Camilla Sörman (S) får i uppdrag att undersöka olika alternativ för 
mat lördag kväll.  
 
Övrigt :  
 
Aktiviteter – Camilla Sörman (S) får i uppdrag att undersöka ev. 
tåg till nästa möte. Förslag på underhållning lördag kväll önskas.  
 
Transport – två turer till Stockholm (ARN/Värtahamnen) samt en 
extra tur. Barbro Hansén-Johansson (C) får i uppdrag att 
undersöka tillgänglighet samt pris.  
 
 
§ 3  
 
Nästa möte 
 
Nästa möte med vänortskommittén är tisdagen den 14 maj klockan 
16.00 i Tingshuset. 
 
Då ska en kalkyl göras samt kolla på film.  

 
 
 


