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1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Marjo Mäkinen gick igenom föregående mötes minnesanteckningar vilka
godkändes.
2. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
Marjo har informerat omsorgsnämnden och KPR (kommunala
pensionärsrådet) om finska förvaltningsområdet. 25/6 informeras
bildningsnämnden och sen är det bara Val- och demokratinämnden kvar.
Sverigefinska familjelägret på Bergslagsgården 1-3 augusti är inställt på
grund av för få anmälda
Redovisning av utbetalda bidrag. Önskemål framkom om att alla som
redovisar bidrag ska skriva en sammanställning över bidragen och
kostnaderna.
3. Dagens ämne avhandlas
Förskola helt eller delvis på finska och modersmålsundervisning.
Vi gick igenom förslaget till föräldraenkät om nationella minoritetsspråk i
förskola och skola. Förslaget godkändes.
Enkäten kommer att skickas ut digitalt till föräldrarna via systemen som
förskolan och skolan har.
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Enkäterna kommer också att delas ut till finska föreningarna och
organisationerna så att familjer som inte har inskrivna barn får ta del av
enkäten.

4. Tema inför nästa möte
Förskola helt- eller delvis på finska. Modersmålsundervisning
Enkätsvaren?
Redovisning av utbetalda bidrag
5. Övriga frågor
Hällefors bibliotek: Efter detta möte går samrådsgruppen till biblioteket på
”studiebesök” eftersom en del säger att det är svårt att hitta den finska
litteraturen där.
Marjo ska även undersöka möjligheten om att ha mer informationsmaterial på
biblioteket om nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde samt ha
en förslagslåda där man kan lämna förslag och idéer om aktiviteter eller
åtgärder som syftar till att främja, bevara och revitalisera det finska språket
och kulturen.
Marjo ska undersöka om möjligheten att köpa in Sverigefinska flaggan till
kommunen samt att det då ska flaggas 24/2 på sverigefinnarnas dag.
Angående kommunens informationsblad: Designen är inte bra för dom som
har lite svårt för att läsa – gröna granar bakom texten gör den svårläst.
Marjo ska informera Elin A. om detta

6. Ekonomi
Ansökan om minoritetsspråkmedel:
Hällefors Närradio söker 10.000 kr till ett nytt mixerbord.
Mixerbordet är en förutsättning för att dom sverigefinska sändningarna ska
kunna fortgå. (Närradion har även fått ett bidrag på 10000 kr från kommunen
se KS 2014-04-25 § 10)
Samrådsgruppen beslutade att godkänna ansökan.

Redovisning av ekonomin nästa möte.
7. Datum för nästa möte
2014-08-29, Valsverket, Kommunhuset, kl 10.00 – 12.00
Minnesanteckningar förda av kommunens företrädare
Underskrift
Underskrift
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