LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vänortskommittén

2018-10-10

Plats och tid

Stadshuset, ordföranderummet, kl. 15:00-16:50

Beslutande

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

Övriga närvarande

Jan Unga, strateg kvalitet & samhällsutveckling
Natalia Golubeva, strateg kvalitet & samhällsutveckling
Elin Hallstensson, sekreterare

Paragrafer

§ 43-48

Sekreterare

Elin Hallstensson
Ordförande

Maritha Meethz (S)
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§ 43 Mötets öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet kl. 15:00 och hälsar deltagarna välkomna.

§ 44 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 45 Ekonomi
Vänortskommittén har kvar 152 454 kronor av totalt 208 600 kronor t.o.m.
september månad.
Ordföranden föreslår att vänortskommittén anordnar en avtackningsmiddag
med tillhörande blommor till Marie-Louise Svarvare.

§ 46 Besök från Murmansk 22 - 26 oktober 2018
Svenska institutet har anslagit medel om 100 tkr för besök från Murmansk i
oktober och till Murmansk i februari 2019. Ungdomsarbete och digitalisering
kommer att vara i fokus. Kvalitet & samhällsutveckling har tillsammans med
fritidsförvaltningen tagit fram ett preliminärt program.
Kvalitet & samhällsutveckling tar fram ett program inför besöket den 23 - 25
oktober tillsammans med fritidsförvaltningen. Natalia Gobuleva skickar
programmet till vänortskommittén för att möjliggöra för ledamöter att delta
på aktiviteter som anordnas i och med besöket från Murmansk.
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att vänortskommittén träffar besökarna
från Murmansk torsdag den 25 oktober kl. 15:30 i lämplig kulturens hus för att
berätta om Luleå kommun och de vänortsarbete som genomförs. Detta
avslutas med en gemensam middag på kulturens hus.

§ 47 Översyn av styrdokument och riktlinjer för Luleå kommuns
vänortsarbete
Vänortskommittén bordlägger ärendet.
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§ 48 Nästa möte
Möten för resterande året beslutas äga rum:
8 november kl. 13:15
6 december kl. 13:15
§ 42 Övriga frågor
a) Kvalitet & samhällsutvecklings strateg Natalia Gobuleva berättar om
sitt deltagande på konferensen ”XIII Russian Norvegian Days of Cross
border cooperation” beläget i Nikel, Ryssland. Natalia har i samband
med denna konferens fört dialog med representanter från andra länder
samt haft en presentation gällande Luleå kommun och arbetet med
Barents road projektet.
b) Kvalitet & samhällsutveckling informerar om Barents årskongress där
vänortskommittén är inbjudna att delta. Årskongressen äger rum i
Bodö den 28 - 30 oktober. Vänortskommittén återkommer med svar
om deltagande.
c) Kvalitet & samhällsutveckling berättar om deras kommande
medverkan i Murmansk Business week beläget i Murmansk, Ryssland
den 12 - 15 november. Vänortskommittén blir erbjuden att medverka
under Murmansk Business week och bör meddela deltagande senast
två veckor innan avfärd.
d) Kvalitet & samhällsutveckling ger en kort rapportering gällande
Barents filmfestival, besök från Uleåborg och framtida resa till
Murmansk i början av 2019 med svenska institutet, planeringen
gällande detta är i sin begynnelse.
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