LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vänortskommittén

2018-02-22

Plats och tid

Stadshuset, ordföranderummet, kl. 13:15-14:36

Beslutande

Maritha Meeethz (S), ordförande
Daniel Smirat (S), vice ordförande
Nihad Zara (M)

Övriga närvarande

Jan Unga, strateg kvalitet & samhällsutveckling
Elisabeth Qvarnström, sekreterare

Paragrafer

§ 1-9

Sekreterare

Elisabeth Qvarnström
Ordförande

Maritha Meethz (S)
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§ 1 Öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet kl. 13:15 och hälsar deltagarna välkomna.

§ 2 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 3 Ny medarbetare på kvalitet & samhällsutveckling
Natalia Golubeva är ny medarbetare på kvalitet & samhällsutveckling och
vikarierar för Natalia Hammarberg under hennes föräldraledighet. Jan Unga
är Natalias mentor i introduktionen.
§ 4 Barents Roads kansli i Luleå
Avtal har skrivits mellan Luleå kommun och Barents väg internationella
förening i februari 2018.
Kansliet finns i dag hos kvalitet & samhällsutveckling.
För vänortskommitténs del är det möjligt att arbeta med vänorterna
Murmansk och Kemi via Barents road.
§ 5 Information om avtal för vänortssamarbete
Murmansk kommun ska eventuellt besöka Luleå. Det finns ett intresse av att
träffa fritidsförvaltningen, besöka Ormbergsanläggningen och att diskutera
turism med Visit Luleå AB.
Jan Unga undersöker om det går att erbjuda ett besök från Murmansk
kommun i juni hit till Luleå.
Med Uleåborg finns ett långt gånget avtal city to city-level collaboration 2018.
Jan Unga har träffat Jukka Wilén (kanslichef i Kemi) med målsättningen att
skriva ner konkret vad kommunerna ska arbeta med tillsammans. Visit Luleå
och Visit Kemi kommer att samarbeta liksom Luleå hamn och Kemi hamn.
Tromsö kommer hit i samband med Barents winter games. Möte mellan
kommunledningarna i samband med det kommer att ordnas där de diskuterar
fortsatt samverkan.
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§ 6 ANEA sommaren 2018
Maritha har träffat Natalia innan hon blev föräldraledig. 15 personer från
Sverige ska till ANEA i juli. Delegationen vill gärna ha med någon politisk
företrädare
Jan Unga mailar tider och datum för anmälan. Vänortskommittén tar beslut
vid ett senare sammanträde

§ 7 Ekonomi
Av budget på 207,7 tkr återstod 59,8 tkr för 2017. Elisabeth ser över den nya
budgeten för 2018 till nästa möte.

§ 8 Nästa möte
Tiden för mötet den 22/3 ändras till kl. 8:30.

§ 9 Övriga frågor
a) Jan Unga upplyser om en träff på finska ambassaden 16 april, Finsksvenskt samarbete i norr. Vänortskommittén ska se över om någon av
dem har möjlighet att följa med.
b) Sverigedagarna Uleåborg 26-27 april. Populärkultur i Sverigeseminarium. Vänortskommittén ser över om någon av dem har
möjlighet att åka. Eventuellt kan kommitténs inbokade sammanträde i
april tidigareläggas. Beslut tas senare.
c) Barents 25 år äger rum 17-18 april
d) Murmansk filmfestival
Gunilla Bresky har informerat om att Bio Royal ska visa filmer från
Murmansk film festival. Mer information har efterfrågats.
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