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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013/56 

Ansökan från Vänortsföreningen Sala-Pao om resebidrag 

INLEDNING 
Vänortsföreningen Sala-Pao ansöker om ett bidrag på 25.000 kronor för resa till 
vänortsföreningen i Tchad under februari månad 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/283/1, skrivelse från ordföranden i Vänortsföreningen Sala-Pao 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Vänortsföreningen Sala-Pao ett bidrag på 25.000 kronor för resa till Pao, 
Tchad, att täckas ur eget kapital. 

BESLUT 
!..edningsutskcttet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Vänortsföreningen Sa!a-Pao ett bidrag på 25.000 kroner för resa till Pao, 
Tchad, att täckas ur eget kapitaL 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

8 (24) 



Bilaga KS 2013/283/1 

Till Kommunstyrelsens Ledningsutskott 

Vänortsföreningen Sala - Pao ansöker om ett resebidrag 

Vårt arbete med vår vänortsförening i Tchad fortsätter. Våra kommunikations

förutsättningar har försämrats, vilket gör att mycket tid och information går förlorad, 

missförstånd uppstår. Fem år har gått sedan senaste besöket. Vi behöver följa upp vad 

som hänt sedan dess eftersom vi nu har kommit till den punkt där det äntligen är möjligt att 

fullfölja vårt löfte om utbildning och installation av solceller i kantonen Pao. 

Vi behöver göra en rekognoseringsresa för att följa upp ovanstående projekt. 

Vi behöver möta kvinnogruppen som hade iden om att skapa en lagerlokal för att kunna 

köpa säd för att spara till svältperioder. Det genomfördes en insamling för dem i 

fullmäktige när de var här på besök sist. 

Vi kommer också att fortsätta diskutera med föreningen i Pao om hur en förening kan 

utvecklas i demokratisk anda, där information och delaktighet har stor betydelse. 

Hälsofrågor behöver följas upp för att vi ska få en aktuell bild av deras situation, så vi kan 

fortsätta det arbetet. Rotary vill satsa på förbättringar, så de behöver aktuell information. 

För att kunna genomföra resan i mitten av februari 2014, behöver vi ett resebidrag för en 
person. 

Vi bifogar en uppdragsbeskrivning till den resande och protokoll från styrelsemötet 
24 nov- 2013 

Därför ansöker vi nu om ett resebidrag på 25 000 kr 

Resekostnad 

Flyg 9000 kr Assistent 4000 kr 

Tåg 400 kr Stormöte 2000 kr 
Bil Pao 7400 kr Visum 500 kr 
Boende 1700 kr 

Ordförande Kassör 



Uppdragsbeskrivning, resa till Pao 2014 

Inför resan 

Biljett 

Visum 

Vaccination 

Ordna bilresa Ndjamena- Mondou 

Kontakt guesthouse för att ordna resmöjlighet 

Kommunikation med Pao inför resan, deras stadgar och våra. 

Invitationsbrev från P a o, de vill veta vad som ska stå! 

Ändamål med resan 

1. Rekognosera hur läget är rent allmänt. Vad har hänt sen vägen kom? Har det kommit igång 

nya verksamheter i området? Hur fungerar sjukvården? Hur sköts skolorna? Hur är det med 

livsmedelstillgången? Har bomullsodlingen ökat eller minskat? Vad har hänt med de projekt 

som drogs igång i Pao? Servicecentret i Pao, fungerar det? Kooperationen, handlar den med 

jordbruksprodukter? Kreditkooperativet, är det verksamt? 

2. Undersöka hur vänortsföreningen fungerar. Har de styrelsemöten? Vad tycker folk i byarna 

om vänortsföreningen? Finns det någon fungerande bokföring? Vid behov ordna ett 

stormöte med de olika byrepresentanterna. 

3. Grundligt utreda hur vi ska kunna få till en stabil kommunikation med vår vänort. På plats 

undersöka hur e-post och SMS fungerar. Behövs det någon teknisk utrustning? 

4. Demokratiutveckling. Hur styrs byarnas verksamhet? Vilket inflytande har byborna? 

5. Kvinnoprojekt. Finns det någon organiserad kvinnogrupp? Hur har det gått med 

lagerlokalen? Vad hände med de pengar som fullmäktige samlade in på sitt möte? Vilka 

prioriteringar finns för framtiden? Vad skulle vi kunna hjälpa till med? 

6. Hälsoprojekt. Lägga fram ett förslag på ett projekt som Rotary kan stödja. Om de vill ändra på 

det förslaget ta en rejäl diskussion om hur ett projekt ska kunna genomföras och undersöka 

de förutsättningar som finns på platsen. 

7. Solenergiprojekt Stämma av vilka som kan vara aktuella för utbildning. På plats ringa upp 

Nestor för att han ska kunna intervjua dessa personer och se om de har baskunskaper om 

eljobb. Ev. också titta på vilka leverantörer av solpaneler som finns i Moundou eller 

N'Djamena och om dessa kan ställa upp med en utbildning. 

8. Kontakt med banken i Mondou för att se hur den funkar nu .... 



Vänortsföreningen Sala-Pao 
styrelsemöte 24 november 2013 

Närvarande: Gunnel Söderström, Janne Linder, Håkan Aspenbom, 
Jeanne Kankindi 
Frånvarande: Agneta Sonnebo- Ögren, Jamie Bailey, Patrick Barutwa
nayo och Aloys Buhuru 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Gunnel Söderström förklarar mötet öppnat 

§2 Val av sekreterare 
Håkan valdes till sekreterare för mötet. 

§3 Val av protokollsjusterare 
Janne och Jeanne väljs till protokollsjusterare 

§4 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 

§5 Föregående mötes protokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte fanns inte att tillgå på 
grund av datorproblem. Gunnel redogjorde för innehållet och 
att hon godkänt det. Protokollskopia sänds ut med detta proto
koll. 

§6 styrelseledamöter 
Gunnel och Jeanne redogör för vilka som anmält förhinder. 

§7 Rapporter 
Jeanne berättar att hon skall ha ett möte med Birgitta Beiron 
på tisdag för att komma vidare med hälsoprojektarbetet 
Gunnel berättar att Forum Syd startar ett nytt lotteri vid årsskif
tet. 

§8 Uppdragsredovisning 
Gunnel redogör för den senaste versionen av uppdragsbe
skrivningen och läser upp den. Den biläggs detta protokoll. 
Janne får i uppdrag att gå igenom punkt 1. Gunnel punkterna 
2-5 och 8. Jeanne tillsammans med Birgitta B punkt 6 och 
Janne och Nestor punkt 7. 



§9 Vem åker? 
Nestor har dragit tillbaka sin önskan att åka. Jeanne är i 
Burundi under januari och kan inte ta ledigt den aktuella tiden. 
Janne och Håkan avböjer och har förhinder. 
Beslut: att välja Gunnel som åker i mitten av februari till Pao. 

§10 Arbetsfördelning och översättningar 
Janne, Gunnel och Jeanne formulerar frågorna som vi vill ha 
svar på. Skall kunna besvaras på plats i Pao och vara inled
ning till en dialog. Se även under §8. 

§11 Inköp av miniprojektor tilllpad/lphone 
Beslutades att frågan undersöks och att den tas upp på nästa 
möte. Pris och kapacitet. 

§ 12 Övriga frågor 
Brev till kommunen - ansökan om bidrag: Gunnelläser sitt 
förslag som diskuteras. Beslut: att ta fram ett slutligt förslag till 
KSLU att lämna in på tisdag tillsammans med detta styrelse
protokoll. 
Inga övriga frågor har inkommit. 

§13 Kommande möten beslutades: Nytt möte 15 december k118 

§14 Ordföranden Gunnel Söderström förklarade sammanträdet 
avslutat. 
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Förslag på brev till kommunen angående bidrag 


