Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
21 november 2012
Deltagare: Elaine Blomqvist, Inga-Lill Granberg, Kristina Strandberg, Sven
Persson.
Plats: Chalet Blomqvist
1. Kristina väljs att jämte ordf justera dagens protokoll.
2. Protokollet från föregående sammanträde läggs till handlingarna.
3. Styrelsen går igenom sjupunktsprogrammet punkt för punkt med resp
ansvariga inom perentes.
Skolan ( Gun och Märta). De båda ansvariga har haft en mail-växling med
Dominique och att antal frågetecken har därvid rätats ut. Ansökan om
Comenius-medel ska vara inlämnad både av oss och av Novéant senast 1 mars.
Mottagare i Sverige är det som heter Internationella programkontot som finns i
Stockholm. Ansökningarna är likalydande.
Gun/Märta finner att kontakterna koncentreras till vissa skolor enligt följande:
Förskola/förskoleklass (sexårs)
Heden i Antnäs
Tidigare år (lågstadiet)och mellanstadiet
Ersnäs
Comenius omfattar också högstadium och gymnasium. Gun/Märta överväger
hur dessa nivåer ska kopplas in.
Här följer en sammanställning i alla korthet över de båda ländernas skolsystem:
Sverige
Förskola/förskoleklass (1-6 år)
Lågstadiet 7-9 år
Mellan- och högstadium (10-15 år)
Gymnasium (16-18 år)

Frankrike
Ècole maternelle (3-6 år)
Ècole élémentaire (7-10 år)
Collège (11-15 år)
Lycée (16-18 år)

Ung i Europa (vilande)
Hanteringen av kulturarvet – ett tänkbart Leaderprojekt (vilande)
EVS (Gunilla). Johanna har nu tillbragt hälften av sina fyra månader i Novéant.
En liten redovisning av sin franska tillvaro lämnar Johanna i senaste numret av
På gång i Antnäs resp Ersnäsbladet. Berättelsen läggs också ut på Alviks
hemsida. Vi konstaterar att en tätare avrapportering vore önskvärd i enlighet
med styrelsens notering i protokollet från sammanträdet den 21 augusti (en
rapport var fjortonde dag).

Gunilla och Sven ordnar ett möte så snart som möjligt med Rebecca Elvelin
som planeras bli vår andra EVS:are.
Majdelegationen (Elaine). 15 personer har anmält sig till Nex som svarar för
bokningen av gruppresan. Vi har en bra bit kvar till de 25 som är minimum för
att EU-stöd ska kunna utgå. Ytterligare personer är i kontakt med Elaine. Sekr
informerar personer och grupper om möjligheten att delta. Styrelsen ber
ANEA-medlemmarna att göra detsamma. Kontaktperson är, som sagt, Elaine.
Som förberedelse inför novéantresan möts gruppen den 11 februari och 18
mars i Sörbygården samt 8 april och 2 maj i Ankaret Ersnäs, i samtliga fall kl
19.00. Vid nästa styrelsesammanträde presenterar sekr ett förslag till program
för dessa möten. Sekr informerar också Margaretha Lindbäck, en av deltagarna
i resan, om dessa tidpunkter.
Sekr kontaktar Dominique L om tillvägagångssättet för att boka tågresan ParisMetz.
Internetkommunikation ( Krister Ö/sekr). Summerar vi antalet ANEAmedlemmar och berörda novéantbor kan det röra sig om ett 50-tal personer
som kan ha ett direkt intresse av dessa kontaktvägar.
Dessa kontakter kan ske olika former:
- Redan existerar facebookgruppen Four Villages där ett antal ur denna 50grupp är engagerade. Språket är mestadels engelska.
- I ett tidigare skede utformade KÖ/sekr en web-plats med en del
basinformation om vårt vänortssamarbete. Adressen är www.ersnas.se/noveant
Språken är svenska och franska. I avvaktan på ställningstagande om helheten
har f.n. ett antal luckor.
- Vid dagens sammanträde presenteras styrelsen ett förslag som KÖ/sekr tagit
fram, om ett samtalsforum. Uppläggningen förslås bli följande:
* Vi väljer ett väl avgränsat ämne. Exempel: mina TV-favoritprogram; en
typisk vardag i mitt liv; min favoritmusik; barnuppfostran; så fungerar skolan;
min uppfattning om sittande regering/president; min favoritresa (exkl våra
besök hos varandra). De blivande deltagarna kommer säkert med andra förslag.
* Inläggen begränsas till 200 ord.
* Alla – svenskar och fransmän i 50-gruppen - som önskar delta i samtalet
(som aktiva eller enbart som läsare) anmäler sig till sekr med sin epost-adress.
Denne upprättar en mejlgrupp med dessa adresser.
* En ANEA-medlem skriver ett inlägg på svenska som sänds till sekr. Denne
gör en preliminär översättning till franska som sedan språkgranskas och
korrigeras av Marc Ulbrich. Efter fullgjort värv återsänder Marc texten, denna
gång avfattad på perfekt franska, till sekr som därmed förfogar över texten i två
språkversioner.

* När en noveantbo skriver en text sänds den till sekr som översätter den och
förfogar därmed även i detta fall över två språkversioner.
*Inläggen numreras i löpande nummerföljd: Min musik 1, följande inlägg Min
musik 2 osv. Antalet inlägg i ett ämne begränsas till 50. Därefter övergår
samtalet till ett nytt ämne.
Styrelsen accepterar detta förslag. Sekr sänder förslaget till Dominique och
Marc med önskemål om en reaktion på detta förslag.
55+ utbytet (Kristina/Thord M). Detta handlar om volontärtjänst för ”mogen
ungdom”. Ansökan ska vara inlämnad före 1 mars 2013 och projektet
genomförs – om ansökan beviljas - perioden augusti 2013-juli 2015. Sex
personer i varderas riktning vistas upp till åtta veckor i det andra landet för
ideella arbetsinsatser av varjehanda slag.
4. Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 14 januari 2013 kl
19.00. Plats: Chalet Granberg.
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