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Sammanträde Vänortskommittén  
  
Plats och tid Distans, se länk i bokning i Outlook,   

kl. 16:30 torsdagen den 11 februari 2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Stellan Hedendahl 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 

Förslag till justerare Christina Nilsson 
Dnr KS 303472  

Elving Andersson 

2.  Vänortskommitténs ekonomi, se sammanställning 
Dnr KS 271133  

Elving Andersson 

3.  Vänortskommitténs ungdomsutbyte 

Dnr KS 271134  
Ing-Marie Lagnueus 

4.  Vänortsavtal mellan Loimaa, Mosfellsbaer, Skien, Thisted och 

Uddevalla kommun från 2021 
Dnr KS 2019/00880 

Elving Andersson 

Stellan Hedendahl 

5.  Vänortskonferens 2021 i Loimaa 
Dnr KS 2019/00613   

Elving Andersson 

Stellan Hedendahl 

6.  Inbjudan från Thisted till ungdomar som vill skriva en bok 
Dnr KS 2021/00096  

Stellan Hedendahl 

7.  Inbjudan från Loimaa om ett kulturprojekt för konstnärer, NART 2021 
Dnr KS 2021/00097  

Stellan Hedendahl 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Ekonomisk sammanställning 2020 

AKT KKL 
Utfall  
2020 

Budget  
2020 

Budgetavvikelse 
2020 

  5 Kostnader för arbetskraft -54 -96 42 

  6 Övr verksamhetskostnad 0 -1 1 

  7 Övr verksamhetskostnad -9 -2 -7 

  8 RRs övr intäkter o kostnader 0 0 0 

Summa -     -63 -99 36 

862 Ungdomsutbyte 4 Kostnader/Utgifter -12 -185 173 

Summa 862   -12 -185 173 

863 Vänortsbesök 5 Kostnader för arbetskraft 0 -5 5 

863 Vänortsbesök 6 Övr verksamhetskostnad -1 0 -1 

863 Vänortsbesök 7 Övr verksamhetskostnad 0 -133 133 

Summa 863   -1 -138 137 

864 Bidrag 4 Kostnader/Utgifter 0 -5 5 

Summa 864   0 -5 5 

Totalt   -76 -427 351 

 



Utkast vänortsavtal fredag den 5 februari 2021 

Vänortsavtal 

2021 - 2023 

mellan kommunerna i Nordens äldsta vänortskedja 

Målsättning 
 

Vänortsavtalet har som mål att vidareutveckla ett gott samarbete mellan de nordiska 

vänorterna.  

 

 

Strategier 
 

Målet uppnås genom följande strategier: 
 
 
l.  Utbyta kunskap och erfarenheter mellan politiker och kommunernas förvaltningar. 

2.   Skapa personliga kontakter mellan unga och ge ungdomar erfarenheter. 

3.   Stimulera föreningar, organisationer och näringsliv till nätverk och besök 

4.   Stimulera till kulturutbyte. 

5.   Samarbeta med Föreningen Norden. 

 

Åtgärder 
 

l.   Genomföra vänortskonferens vartannat år. 

2.   Genomfåra ungdomsläger vartannat år i anknytning till konferens. 

Unga kan involveras i planeringen av lägret. Vart annat år finns möjlighet att 

arrangera ett forum tar kommunernas ungdomsråd eller motsvarande. 

4.   Stödja kontakter och kulturprojekt 

5.   Möjliggöra möten får Föreningen Norden på vänortskonferenser. 

6.   Utbyta kunskap och erfarenheter om kommunernas utveckling och arbete. 

 

 

Organisation 
 

1.  Vart annat år hålls ett vänortsmöte. 

a. Vänortsmötets huvudansvar är att utvärdera, följa upp och eventuella ändra 

aktivitetsplan och riktlinjer.  

b. Värdkommunen är ansvarig för kallelse, dagordning, ordförande och 

sekreterare. 

c. Varje vänort har möjlighet att invitera Föreningen Norden till 

vänortsmöten och vänortskonferenser. 

d. Varje vänort bestämmer själv antalet deltagare och sammansättning i 

deltagargruppen på vänortsmöten och vänortskonferenser. Politisk och 

administrativ ledning ska vara representerade. 
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2.   Varje kommun utser en vänortssekreterare som är samordnare för arbetet i 

den egna kommunen samt är kontaktperson för övriga vänorter. sekreterarna 

möts minst en gång per år. 

 

3.   Vänortssekreterarna har kontinuerligt kontakt med 

varandra. Sekreterarna förmedlar information till politisk ledning och 

förvaltningarna i respektive kommun. De har gemensamt ansvar för att följa upp 

beslut som fattats på vänortsmöten, samordna aktiviteter som ingår i 

aktivitetsplanen samt administrera all kontaktinformation vänorterna emellan. 

sekreteraren får den kommun som är värd för nästkommande möte har ansvaret 

för samordningen av detta arbete. 
 
 

 

 



Vil du debutere som forfatter i en nordisk bog fyld af corona-beretninger? 

Vær med til skabe forbindelser på tværs af hele norden, når de Nordiske Venskabsbyer Loimaa, Uddevalla, 

Skiens, Mosfellbær og Thisted i fællesskab indkalder til og udgiver jeres beretninger om at være ung i en 

corona-tid. 

Selvom corona har fået os til at føle os mere ensomme, er vi på mange måder mere forbundne i denne tid. Vi 

oplever den samme pandemi, men på forskellige måder, i forskellige byer. Din fortælling kan have stor 

betydning for en anden ung, også på tværs af nordens landegrænser. 

Et år ud af kalenderen, betyder meget i sociale sammenhænge, især når man er ung. Hvis du vil være med til 

at fortælle hvordan corona har ændret og påvirket din hverdag, er det vores håb, at vi kan finde trøst og 

støtte i hinandens ord og inspiration i hinandens måder at tackle hverdagen med corona på. 

Bogen udgives som e-bog og trykt bog igennem cradle-to-cradle-certificeret trykkeri. 

OBS: Der skal gives samtykke til udgivelse af tekst og billeder – samtykke kan ikke trækkes tilbage. 

 

Arbejdet for hver ung forfatter 

 Levering af tekst på eget sprog eller nordisk på 2000 – 6000 anslag med mellemrum. Beretningen 

kan være som dagbog, et digt, en novelle, en artikel eller noget helt femte. Billedcollage 

 Levering af billeder i min. 500 KB, men gerne 2000 KB eller mere. 



Procesplan Nordisk venskabsby-bog 
 

2021 - 2022 
 

27. januar 2021 Pitch til Nordisk Venskabsby-møde 

 Pitch til unge 

  

Februar/Marts 2021 Hver venskabsby godkender projekt og økonomi 

 Venskabyer udvælger lokal koordinator 

  

April – Maj 2021 Opstartsmøde med koordinatorer 

 Rekrutteringsproces unge 

  

April – primo august – 2021 Indsamlingsproces 

 Proces – registreret bogudgivelse – hvad kræver det 

med ISBN 

  

Juni 2021 Digitalt konference med fremmøde og oplæsning 

fra en ung forfatter 

  

September 2021 Korrektur i de enkelte byer samt sommer 

  

Oktober 2021 Deadline for at sende til Thisted, samt input til 

forord 

  

November 2021 Thisted skriver udkast til forord med vinkel 

  

December 2021 Deadline rettelser til forord samt idéer til forside 

  

December 2021 – Marts 2022 Layout internt KulturRummet i Thisted 

  

April 2022 Primo: Til gennemsyn i de Nordiske Venskabsbyer 

 Ultimo: Tryk 

 



 
NART 2021 
Online Event 1.-2.6. 

 
PROCESS SCHEDULE 
 
 

 APPLICATION PERIOD 
Until the 28th February 
 

 PARTICIPANT SELECTION  
By the 15th March 
 

 WELCOME & INTRODUCTORY EMAIL 
We will send a detailed email, in which we explain the process, 
by 31st March. 
 

 INDIVIDUAL WORK 
All artists work on their own during this period according to the set theme Small Cities in the 
Urbanizing World. 
 
The working period is from 1st April to 23rd May 2021. 
 
The work material should be sent to us latest 23rd May. 
(.mp3/.wav, .pdf) 
 
PLEASE NOTE: There is no ready-set number of working hours. Every artist works as much as 
they wish, and in the way they wish. 
 
We can keep contact with the artists through email, social media or online calls, if they wish 
so. Otherwise there are no set up online calls before the conference. 
 
 

 THE NART EVENT 
Happens online on 1.-2.6. 
 
There will be 2-3 online calls during the conference: 

- 1.6. Afternoon session: Getting to know each other; talk about the work made 
for this event and the themes/thoughts/tools/ways of practice in them 
 

- (1.6. Evening session: This could be more about networking and talk about 
arts/culture) 

 
- 2.6. Morning/Afternoon session: Sharing the NART 2021 video, final thoughts/ 

comments/changes before sharing it to other conference members 
 

 AFTER NART 
Sharing the outcome as widely as possible. 
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Handläggare 

Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-696533 

stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

Vänortskommittén 

 

  

 

 

 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 65 33 

www.uddevalla.se  E-post stellan.hedendahl@uddevalla.se 
 

 
 

Viktig information vänortskommittén 
 

Hej! 

 

Ordförande Elving Andersson har beslutat att vänortskommittén kommer att vara på 

distans på grund av corona pandemin. Ordförande och sekreteraren kommer att vara i 

samma rum på stadshuset.  

 

För att underlätta för möte med vänortskommittén, kommer här några punkter som kan 

vara till hjälp. 

 

Inför mötet:  

 Se till att ni kan era inloggningsuppgifter till Outlook/Teams.  

Detta kan man prova genom att gå till www.office.com i en webbläsare och logga in. 

Om ni glömt ert lösenord kan ni titta på denna guide från IT-avdelningens julkalender: 

Lösenordsåterställning – IT-avdelningens julkalender 

 

 

Hur programmet används samt regler för hur det ska användas under mötet 

 

 Du ansluter till teamsmötet via länken i mötesbokningen/mejlet. 

Tänk på att ansluta i god tid. 

 Beslutsfattandet sker som vanligt genom acklamation, alltså att du muntligt 

svarar när ordförande ställer ärendena under proposition. 

 Din webbkamera ska helst vara påslagen under hela mötet. Ett krav är att den 

åtminstone är på när du håller anförande eller replikerar samt när du svarar 

under uppropet.  

 Mikrofonen ska vara avstängd när du inte talar.  

 Måste du lämna mötet i förtid måste du meddela det muntligt. 

 Du begär ordet genom att trycka på en ikon föreställande en hand, då börjar den 

lysa gult. Efter ditt anförande/replik ska du ta ner handen genom att trycka på 

den igen så den slutar lysa gult. 

https://uddevalla.infocaption.com/2551.guide?pageNumber=7
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Om någon känner sig osäker på Teamsmöte så kontakta Stellan Hedendahl så försöker 

vi ordna så att allting ska fungera bra. 

 

 

 

 

 

Bild på länk till teams:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ikon för handuppräckningsfunktionen: 

 

 

 

Ikon för chattfunktionen: 

 

 

 

Ikon för att sätta på/stänga av webbkameran:  

 

 

 

Ikon för att sätta på/stänga av mikrofonen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Stellan Hedendahl  


	Teamsinformation

