LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vänortskommittén

2018-05-24

Plats och tid

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

Beslutande

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

Övriga närvarande

Jan Unga, strateg kvalitet & samhällsutveckling
Natalia Golubeva, strateg kvalitet & samhällsutveckling
Elisabeth Qvarnström, sekreterare

Paragrafer

§ 10- § 23

Sekreterare

Elisabeth Qvarnström
Ordförande

Maritha Meethz (S)
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§ 10 Mötets öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet kl. 13:15 och hälsar deltagarna välkomna.

§ 11 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 12 Ekonomi
Vänortskommittén har förbrukat sju procent av sin budget för 2018 och
kommittén har kvar 14 000 kronor av totalt 208 600 kronor t.o.m. april månad.
§ 13 Ansökan IFK Luleå
Unga IFK Luleå har ansökt om 20 000 kronor i bidrag för Fritz Olsson cup den
14-16 april i Luleå. Lag från Ryssland, Finland och Sverige deltar i cupen.
Bidraget ska täcka de ryska lagens omkostnader och vänortskommittén har
tidigare år beviljat bidrag på 15 000 kronor för cupen.
Kvalitet & samhällsutveckling har föreslagit vänortskommittén att bidra med
20 000 kronor för genomförandet av Fritz Olsson cup.
Daniel Smirat (S) föreslår att vänortskommittén anslår 15 000 kronor till Unga
IFK Luleå.
Ordföranden ställer kvalitet & samhällsutvecklings och Daniel Smirats förslag
mot varandra och finner att vänortskommittén bifaller Smirats förslag.

Beslut
Vänortskommittén anslår 15 000 kronor till Unga IFK Luleå med villkoret att
föreningen återrapporterar evenemanget så snart som möjligt.
§ 14 Information om besök från Murmansk ungdomsråd
Natalia informerar om en förfrågan som har inkommit till Luleå kommun från
ungdomsrådet i Murmansk kommun. Förfrågan har vidarebefordrats till
Ung i Luleå. Ett möte kommer att planeras in tidigast under oktober månad.
Natalia har kontakt med ungdomsrådet för planering och organisering av ett
möte från Murmansk kommun.
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§ 15 Information om ansökan för svenskt-ryskt samarbete
En gemensam ansökan mellan Luleå kommun och Murmansk har gjorts till
svenska institutet för bidrag till svenskt-ryskt samarbete i ungdoms- och
idrottsfrågor.
Beslut kommer att meddelas i juni. Om medel beviljas kan två besök
genomföras under det närmsta halvåret till Murmansk samt från Murmansk
till Luleå. Initiativet kan bidra till att stärka Barents road-föreningens nystart i
Luleå och även vänortssamarbetet mellan Luleå och Murmansk.

§ 16 Resa till Novéant sur Moselle 9-15 juli
På vänortskommitténs förra sammanträde diskuterades resan till Frankrike
som vänortsföreningen Anea planerar under sommaren. Maritha Meethz
kommer inte att ha möjlighet att följa med på resan.
§ 17 Förfrågan från konsul i S:t Petersburg om besök 28 maj
Jan Unga har gjort ett program för besök av generalkonsuln i S:t Petersburg
under vecka 22. Representanter från Nordkalottkommittén, Barents road samt
kultur- och fritidsförvaltningen kommer att delta under besöket. Maritha
Meethz deltar för vänortskommitténs räkning.
§ 18 Rapport från Barents road styrelsemöte
Det senaste styrelsemötet för föreningen Barents road ägde rum den 17 april i
samband med Barents meeting.
Föreningen konkretiserar just nu sitt arbete och går igenom stadgar,
verksamhetsplan och mål för föreningen. Föreningen ser över olika
projektförslag för att söka medel från Kolarctic cross border cooperation som
är ett program för att stötta samarbeten mellan länder i Nordkalotten.
En digital plattform planeras att utvecklas, eventuellt med hjälp av studenter i
de olika länderna.
Föreningens nästa styrelsemöte äger rum 30 maj via skype.
§ 18 Rapport från besök på svensk-finska ambassaden
Daniel Smirat har besökt svensk-finska ambassaden i Stockholm. Luleå
kommun och Uleåborg möttes tillsammans med den finska ambassaden.
Mötet var givande och innehåll föreläsningar om samverkan och deltagande
av de finska och svenska ambassadörerna.
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§ 19 Information om Barents euro arctic
Den 28-29 juni kommer ett ryskt-finskt seminarium äga rum i Kandalaksha.
Barens road ska se över om föreningen kan deltaga och berätta om sin
verksamhet.
§ 20 Information om Barents bird 23 april 2018
Barents bird-festivalen ägde rum den 23 april i Murmansk. Generalkonsuln i
S:t Petersburg noterar i sin rapport från festivalen att Murmansk är mycket
angelägen om utökad kontakt med Luleå.
§ 21 Information om brev från Xian om medlemskap i MIJC
I mars kom en inbjudan från Xian, Kina om medlemskap i international joint
conference for cities along the silk road economic belt (MIJC).
Inbjudan innebär ett erbjudande för Luleå kommun att delta i organisationens
konferens i september 2018. Genom ett deltagande kan Luleå kommun
marknadsföra kommunen med en monter i ett köpcenter i Xian.
Kvalitet & samhällsutveckling ska kontakta Region Norrbotten och
Handelskammaren samt andra kommuner som finns med i utskicket om
intresset och eventuellt tillvägagångssätt för detta för att kommunstyrelsens
ordförande ska få information och kunna ta ställning till initiativet.
Konferensen är intressant för vänortskommittén att delta i. Natalia
återkommer med mer information.
§ 22 Nästa möte
Vänortskommittén har ett inplanerat möte den 13 juni. Tiden ändras till kl.
15:00.

§ 23 Övriga frågor
a) Natalia och Jan har fått i uppdrag att göra en översyn av
vänortskommitténs roll och uppdrag. Kommitténs riktlinjer för bidrag
ska också ses över.
b) Natalia berättar om resan till Austin, Texas. En delegation från Luleå
deltog på Texas EU business summit. Samarbetet med Texas har stor
potential och delegationen träffade många intressanta kontakter på
mässan. Resan inkluderade även besök till San Marcos, där

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Kommunledningsförvaltningen

4 (5)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vänortskommittén

2018-05-24

delegationen träffade stadens f.d. kommunchef som uttryckte intresse
för att inleda ett vänortssamarbete mellan San Marcos och Luleå.
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