LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vänortskommittén

2017-10-12

Plats och tid

Stadshuset, ordföranderummet, kl. 13:15-14:24.

Beslutande

Maritha Meethz (S), ordf.
Daniel Smirat (S)
Nihad Zara (M)

Övriga deltagande

Elisabeth Qvarnström, sekreterare
Ove Bucht, Föreningen Norden § 78
Micael Rönntoft, Föreningen Norden § 78

Paragrafer

78- 86

Sekreterare

Elisabeth Qvarnström
Ordförande

Maritha Meethz (S)
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§ 78 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar deltagarna välkomna.
§ 79 Information från föreningen Norden
Ove Bucht och Micael Rönntoft från Föreningen Norden besöker kommittén
och berättar om föreningen och möjligheter till samverkan med kommunen.
Föreningen Norden är politiskt och religiöst obunden och startades under
mellankrigstiden med syftet att bevara fred i norden. Föreningen har ca 15 000
medlemmar i Sverige, med lokalavdelningar ute i länen. I Luleå finns en
lokalavdelning och ett ungdomsförbund med ca 100 medlemmar.
Föreningen Norden har uppdrag från regeringen och Nordiska ministerrådet
och får statsbidrag för en stor del av arbetet med vänorter och skapandet av
mötesplatser. Föreningen kan ses som en resurs för kommuner att använda sig
av i arbetet med vänorter och annan internationalisering. Föreningen har tagit
fram ett eget koncept kring vänortsarbete och innovationsorter med syfte att
skapa tolerans och ett erfarenhetsutbyte som resulterar i praktisk nytta i olika
former, t.ex. projekt och nätverk.
Det finns även en metodik som föreningens utbildade handledare kan anlitas
för att implementera hos kommunen när det handlar om skapandet av
mötesplatser kring olika teman. T.ex. har en sådan mötesplats genomförts i
Umeå och Vasa som resulterade i 20 projekt, både kommunfinansierade och
finansierade av t.ex. fonder och EU-medel.
Vänortskommittén ska vid nästa möte överlägga kring om och hur Föreningen
Norden kan vara en samverkanspart i det fortsatta vänortsarbetet.
§ 80 Ekonomi
Ingen förändring av ekonomin har skett sedan senaste mötet.
§ 81 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 82 Information kommande konferenser och event
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1. Inbjudan Barents meeting – föreningen Barents road bjuder in till en
workshop i Luleå 13-14 november.
2. Inbjudan Interreg Nords konferens Borderless opportunities in the
arctic i Luleå 15- 16 november.
Ledamöterna ska se över om de har möjlighet att delta.
§ 83 Santa Lucia i december
Daniel och Yvonne Stålnacke reser tillsammans med Sven-Erik Mohlin från
barn- och utbildningsförvaltningen till Santa Lucia. Nataliia har i uppdrag att
sköta bokning i dialog med Daniel. Daniel kontaktat Lions för att få reda på
vilket hotell de ska bo på, väntar svar för samordning av bokning.
§ 84 Besök av Nicaraguas ambassadör 9 november
Det är ännu inte bekräftat att besöket av Nicaraguas ambassadör blir av men
Maritha har bokat styrelserummet under förmiddag och under kvällen 9
november preliminärt.
§ 85 Nästa möte
Vänortskommittén sammanträder 30 november kl. 13:15.
§ 86 Övriga frågor
Kommittén beslutar att bjuda in Jan Unga till nästa möte angående
Föreningen Nordens uppdrag och möjligheter till samverkan. Elisabeth får i
uppdrag att bjuda in.
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