LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vänortskommittén

2018-11-08

Plats och tid

Stadshuset, ordföranderummet kl. 13:15-14:32

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
Hampus Karlberg, praktikant på kvalitet & samhällsutveckling
Elin Hallstensson, sekreterare

Paragrafer

§ 48-55

Sekreterare

Elin Hallstensson
Ordförande

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

§ 49 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 50 Ekonomi
Vänortskommittén har kvar 152 454 kronor av totalt 208 600 kronor t.o.m. september månad.

§ 51 Vänortssamarbete framtiden
Ärendet gällande Vänortskommitténs nya organisation kommer att behandlas
i kommunfullmäktige den 19 november. Vänortskommittén kommer efter beslut att upplösas i sin nuvarande form och därefter gå in under kommunstyrelsen.
Vänortskommittén efterfrågar ett klargörande och förtydligande med upplägg
och process för den nya organisationen för vänortsarbetet. Kommittén anser
att det är lämpligt och pragmatiskt att kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges presidium ansvarar för vänortsarbetet.

§ 52 Återkoppling Bodö
Vänortskamrater ger en återkoppling från resan till Bodö där Barents årskongress anordnades den 28-30 oktober. Vänortskommittén medverkade på föredragningar, träffade vänortskamrater och diskuterade potentiellt utbyte med
unga och ung företagsamhet i Luleå med Bodö för att möjliggöra samverkan
och samarbete.
Jan Unga strateg kvalitet & samhällsutveckling meddelar att Daniel Smirat
och Maritha Meethz valdes till nya styrelseledamöter i Barent road styrelsen.
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§ 53 Resa till Murmansk
Den 12 november var det inplanerat en resa med vänortskommittén till Murmansk där Murmansk business week anordnas. Med anledning av problematik med att hyra bil för att ta sig in i Ryssland avbokas resan till Murmansk.
Kvalitet & samhällsutveckling får uppdrag att avboka resan.

§ 54 Santa Lucia
I december är det inplanerat en resa till Santa Lucia som Daniel Smirat ska
medverka på. Daniel informerar att han väntar på besked från konsulatet och
Lions gällande resans upplägg och ett mer utförligt program. Detta redovisas
på kommande möte med vänortskommittén.
Ett önskemål har inkommit att vänortskommittén bidrar med presenter.
§ 55 Övrigt
Jan Unga presenterar ett ärende gällande en ansökan om 100 tkr till Barents
Basketball Games som har inkommit till vänortskommittén.
Vänortskommittén diskuterar budgeten och rekommenderar att ärendet går
vidare till kommunstyrelsen. Ärenden av denna karaktär och liknande, tas
vanligen i kommunstyrelsen.
Kommunsekreteraren Elin Hallstensson tar ärendet vidare till kommunstyrelsen.
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