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§ 1 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ordförande går igenom föregående minnesanteckningar och 
stämmer av då uppkomna frågor.  
 
§ 2 
 
EU-ansökan 
 
Eva T, Camilla och Gordon Hahn har skrivit ihop en ansökan som 
har skickats in i tid, innan första februari. Det är miljö och 
omställning som är fokus för ansökan. I utskick med kallelse till 
dagens möte finns ett litet hopklipp av denna ansökning. Besked 
får vi i sommar.  
 
EU-ansökan läggs till handlingarna.  

 
§ 3 

 
Inbjudan till seminariet 
 
Lena har skickat ut en inbjudan till seminariet i sommar. Inbjudna 
är 10 personer per land – Finland, Estland, Italien och Tyskland. 
Det blir fyra ungdomar plus en ungdomsledare per land och sedan 
fem representanter för kommunen. Det är den allmänna 
kommunpostlådan samt kontaktpersonerna som mottagit denna 
inbjudan. I inbjudan har angetts att besked på hur många som 
kommer ska ges senast 15 april.  
 
§ 4 
 
Program och planering inför seminariet 
 
Det finns ett utkast till program som skickades med EU-ansökan. 
Vi arbetar utifrån det.  
 
Lena B har kontakter på BMB, Mats B. Vi behöver någon som kan 
hålla en information om ämnet för seminariet. Lena är den som har 
kontakter och det är främst därifrån vi får ordna detta. Sedan får 
andra fylla på. På nästa möte ska vi diskutera fakta/miljöbiten.  
 
Daniel får i uppdrag av vänortskommittén att ansvara för 
ungdomarna under deras besök samt att ta ut de ungdomar som 
ska vara med från Nora. Daniel tar även kontakt med de äldre 
ungdomar som ska vara ”värdar”/”ledare”. Han tar även ansvar för 
att tala med föräldrar. Inkvartering för ungdomarna är enklast att 
ha på Karlsängsskolan – Daniel bokar. Vi behöver samla ihop 
madrasser för dem att sova på. 16 stycken till ungdomarna och 4 
stycken till ledarna.  
 
För att få ut det mesta av besöken önskar Daniel att grupper 
blandas mer. Detta måste styras för att det ska ske. Så vid aktivitet 
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blir det automatiskt en blandning av olika nationaliteter i 
grupperna. Förslag är att det är någon ungdom + ”värd” som åker 
med i varje transport för att ta emot de som anländer. Då påbörjas 
utbytet direkt.  
 
Planering: 
 
Torsdag 15/8 – hämta dem när de anländer. Mat på kvällen så alla 
samlas, catering Kalaskocken. Sedan något annat kul som 
frågesport, tipspromenad, bingo eller dylikt. Alla får fundera på 
någon liten aktivitet på kvällen. Förslag på lokal är 
Tullbackagården eller Karlsängs matsal. Reservplan – någon 
aktivitet för de som kommer tidigare, men detta kan planeras 
längre fram när vi vet när/var de kommer.  
 
Fredag 16/8 – workshop/seminarium hela dagen. Ämne för dagen 
– miljö. På förmiddagen samlas alla och någon håller en 
introducerande föreläsning. På eftermiddagen så går ungdomarna 
iväg själva och arbetar med ämnet. Vad har de för idéer och 
tankar? Detta får de redovisa på lördag förmiddag. Förslag på 
lokal är matsalen Karlsäng, församlingshemmet (Hur mycket 
kostar det? Lena kollar kostnad och om det är ledig.), Hagby 
Ängar och Tullbackagården. Förstahandsvalet är 
församlingshemmet och Tullbackagården får vara reserv.  
 
Lördag 17/8 – workshop/seminarium på förmiddagen, redovisning. 
Ämne – framtiden. Sopplunch på församlingshemmet. Ljusstråk 
har vernissage på eftermiddagen. Lördag ska det hållas en middag 
för alla. Förslag är – Digerberget/Nora Pershyttan klubbstuga – 
Camilla kollar hur många som går in samt möjlighet att resa med 
tåg. Bryggeriet, Ljusstråk har sin utställning där. Järnboås. 
Kameler, lama. Hagby Ängars samlingssal. Folkets Park – finns 
sittplats där? 
 
Söndag 18/8 – avslut på Karlsäng. Där kan vi fixa mat i matsalen.  
 
Övrigt: 
 
Frukost – får de där de bor. Daniel fixar frukost till ungdomarna.  
 
Värdfamiljer – vi måste leta nya värdfamiljer. Vi har en lista från 
tidigare år, men denna behöver fyllas på.  
 
Till nästa gång får vi arbeta med detaljprogrammet.  
 
§ 5  
 
Nästa möte 
 
Nästa möte med vänortskommittén är onsdagen den 24 april 
klockan 17.00 i Nostra, Tingshuset. 

 
 


