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§ 1

Föregående protokoll

Ordförande går igenom föregående minnesanteckningar och
stämmer av då uppkomna frågor.

Alla representanter till projektgruppen är utsedda. Representanter
från Nora kommun är Lena Vinnerås, Eva Turesson och Anna
Smothers Brink. Från Fladungen är det Diana Erb, Conny
Schmuck och Laura Mann. Från Köo är det Katre Saar, Eda
Piilmann och Marit Leis. Från Höne är det Stefano Borettaz,
Gabriele Bastrentaz och Fabrizio Rossignod. Representanter för
Köyliö är Juha Karvonen, Riitta Sianoja och Aliina Hiljanen.

Ordförande har kontaktat kommunchefen angående placering av
gåvorna, men har inte fått någon återkoppling.

§2

Ekonomisk redovisning från vänortsträffen i augusti

Vänortskommitten går igenom budgeten för vänortsträffen i
augusti. Det saknar några fakturor, men kostnaderna håller sig
inom årets budget. Kostnad per person som deltog på
vänortsträffen är runt 1000 kronor inklusive busstransport, mat i
fyra dagar och lokaler.

Vänortskommitten lägger den ekonomiska redovisningen till
handlingarna.

§3

MiliöprojekteUAnsökan om projektpengar

Vänortskommitten fortsätter arbeta med och planera projektet
hållbar utveckling .

Planen är att Noras projektgrupp ska besöka de andra vänorterna
för att titta på olika ideer och projekt som de arbetar med inom
ämnet hållbar utveckling. Vid varje besök ska även någon
ytterligare person från Nora delta, vilken har intresse av det som
vänortskommunen har att visa.

För att få medel att genomföra detta finns till exempel Snabba
pengar att söka hos Leader Bergslagen. Eva Turesson har varit i
kontakt med dem och de anger att när de mottagit ansökan så tar
det ungefär en vecka innan beslut kommer. I ansökan ska anges
vad vänortskommitten ska göra, hur projektet bidrar till bygdens
utveckling, vad projektet ska uppnå, vänortkommittens ideella
insatser och en kostnadsbudget.

Vänortkommitten beslutar att söka pengar från Leader Bergslagen
och ger i uppdrag till ordförande och Eva Turesson att skriva
ansökan.



§4

Inbjudan från Köo

Vänortskommitten har mottagit en inbjudan till nästa års
vänortsträff som sker i Köo, Estland, 24-27 juli. De bjuder in fem
vuxna och fem ungdomar. Dessa ska kunna sjunga, dansa eller
spela ett instrument för att delta i en konsert som sker i slutet av
vänortsträffen. Under vänortsträffen ska även ämnet miljö
diskuteras och Köo ska visa upp sina biologiska avloppsdammar.

Ordförande får i uppdrag att kontakta Köo för att få tydligare
information om vad som förväntas av deltagarna.

§5

Budget 2014

Vänortskommitten ska lämna in ett förslag till budgetberedningen.
Vänortskommitten ansöker om en budget på 75 000 kronor för
2014.

Vänortskommitten beslutar att ge ordförande i uppdrag att skriva
samt lämna in ett budgetförslag.

§6

Nästa möte

Nästa möte med vänortskommitten är tisdagen den 3 december.
Mötet sker klockan 16.00 i Tingshuset, Christinarummet.
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