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1 Ordförande Marjo Mäkinen öppnade mötet och hon valdes även till
sekreterare.
2 Genomgång av föregående mötesanteckningar. Tas på nästa möte p.g.a.
skrivarproblem
Protokoll 2013-03-15. Förtydligande av utbetalt bidragsbelopp
”Utbildning seniordansledare”: 10.500 kr avser
- Kurskostnad i Axevalla folkhögskola för seniordansledare: 3.000 kr
- Gemensamma genomförningar av sommarfestivalen: 7.500 kr
3 Ansökta bidrag
Inga ansökningar behandlas förrän april 2014
4 Samrådsmall – nytt sätt att ha samråd
Samrådsgruppen godkände förslaget.
Syftet med mötena ska vara att samråda samt att ge och få information.
Minnesanteckningar förs av kommunens företrädare. För mer info se
bifogad bilaga.
5 Omsorgsfrågor: Marjo ska närvara vid omsorgsnämndens ledningsgrupps
möte för att informera om vad det innebär för kommunen att vara ett finskt
förvaltningsområde.

1(3)

2(3)

6 Övriga frågor.
Arvet utställningen:
- Invigningen kommer att ske 23 september kl: 13.00
- Förfriskningar blir cider och en stor skål godis
- Plats: Hällefors bibliotek
- Marjo Mäkinen önskar gästerna välkomna
- Erkki Vuonokari, Sverigefinländarnas Arkiv, berättar om utställningen.
- Esko Thorell, lokal historiker, berättar om vårt områdes sverigefinska historia.
-m.m. (innebär att Veikko Holm ska försöka få dit en musiker)
Ann Green kommer någon gång framöver att närvara på samrådsmötet för att
informera om kommande samhällsplanering.
Lindesbergs kommun skickade en förfrågan om vi vill vara med och anordna en
kurs i myndighetsfinska. Vi har inte budgeterat sådana kostnader för i år. Marjo
ska undersöka närmare om när det är tänkt.
Ang. stödmedlemskap i ”Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk
Förening”: Samrådsgruppen anser inte att pengarna ska tas från statsbidraget.
Frågan har redan tagits upp och bifallits i KS 2013-03-26 vilket
samrådsgruppen anser är fel eftersom gruppen ska få vara med och påverka i
frågor som berör dem och hur statsbidraget ska användas.
Detta medlemskap anser gruppen vara en ren turistfråga.
7 På gång i kommunen/föreningarna
- Hällefors finska förening kommer att starta upp en datakurs på finska för
seniorer.
- Byggandet av Finnstigens entré- och informationsbyggnad är så gott som
halvvägs. Vill man ställa upp som frivilligarbetare är man välkommen dit
på lördagar kl. 09.00
- Arvet-utställning på Hällefors bibliotek v. 39-40
Utställningen öppnas måndag 23 september kl. 13.00
- Folkets hus Bio: Laulu koti-ikävästä/Ingen riktig finne 29/9 kl. 19.00
- Författarbesök på Hällefors bibliotek av Paula Vartiainen
9/10 kl. 15.00
8 I dagsläget ser den ekonomiska prognosen ut att hamna på +12,1 t.kr vid
årsskiftet.
9 Nästa möte: 2013-09-27 då diskuterar vi bl.a. anordnandet av
Sverigefinnarnas dag / Ruosu-päivät 2014-02-24
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Mall för samråd
Samråd med nationella minoriteter
Samrådets uppgift är att synliggöra och förbättra levnadsvillkoren för de
nationella minoriteterna i Hällefors kommun. Arbetet skall bedrivas i enlighet
med lagen om minoritetsgrupper i Sverige. Samråd med kommunens
representanter sker med återkommande periodicitet och ska vara öppen för
insyn. Verksamheten är religiöst och partipolitiskt obunden. Ärenden kan
väckas av alla deltagare i samrådsgruppen
Deltagare i samrådsgruppen
Deltagarna i samrådsgruppen består av representanter från olika nationella
minoritetsorganisationer i Hällefors samt kommunens representanter.
Representanterna för de nationella minoriteterna utses av respektive grupp
genom nominering eller val. Vid behov kan sakkunniga kallas till mötet eller
informationstillfället.
Organisation
Kommunens företrädare kallar till samrådsträffar. Kommunens företrädare
upprättar en agenda som skall innehålla följande punkter
 Minnesanteckningarna från föregående gång
 Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor.
 Dagens ämne avhandlas
 Tema inför nästa möte
 Övriga frågor
 Ekonomi
 Datum för nästa möte
Kommunens företrädare skall föra minnesanteckningar.
Syftet med mötena är att samråda samt att ge och få information.
Övrigt
Inga mötesarvoden utgår.
Arvoden för förlorad arbetsförtjänst utgår inte.
Minnesanteckningar och kallelser till samråden publiceras på kommunens
anslagstavla. Minnesanteckningarna läggs även ut på www.hellefors.se

Kallelser sker skriftligt via e-post eller på telefon.

