Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
17 juli 2014
Deltagare: Elaine Blomqvist, Elisabeth Green, Jan-Olof Hedström, Kristina
Strandberg, Sven Persson, Gun Hellström Dahlberg
Plats: Torpet, Ersnäs
1. Kristina valdes att jämte ordf justera dagens protokoll.
2. Protokollet från det senaste sammanträdet (7 maj) lades till handlingarna.
3. Sven besökte i slutet av juni Novéant. Bl a gjordes en genomgång med
Dominique av de fem projekt som f.n. är aktuella i vårt vänortssamarbete. Vad
som därvid framkom, framgår under de punkter som följer.
4. Beslutet om det stora skolprojektet Comenius, ansökt belopp 87 000 €,
fattas under innevarande månad av handläggande franska myndighet. DL har
goda förhoppningar om ett positivt beslut. Utbytet omfattar inte bara lärare
utan även 25 elever från vartdera land.
Gun kontaktar översättare Carola med önskemål om att den svenska versionen
av ansökan ska vara klar i mitten av augusti.
5. EVS-ansökan avseende Antoine Fleckenstein är beviljad och löper på ett
år. Projektperioden inleds 1 september. Det beviljade beloppet är 9 450 € med
en preliminär budget (från DL) enligt följande:
Resor Fr/Sv tor
”Fickpengar”
Uppehälle/omkostnader på plats
Språkstudier
Avgift till PAUSE

360 €
1 380 ”
7 090 ”
150 ”
470 ”

Om vi fastställer värdinnans dygnsarvode till 14 € ( motsvarar det belopp som
utgick till Dangins värdar), skulle den kostnaden uppgå till avrundat 5 100 €.
Därmed återstår cirka 2 000 € för lokala resor och andra omkostnader.
Antoine Fleckenstein fick slutligen från skattemyndigheten de fyra siffrorna i
sitt personnummer. Därmed kunde han dels anmäla sig som sökande på
Arbetsförmedlingen, dels inleda sina språkstudier på SFI.F n. deltar Antoine i
SFIs sommarskola och läser svenska på heltid. Han prioriterar språkstudierna,
medveten om att detta ökar möjligheterna att få en anställning.

Enligt DL kan emellertid inte språkstudier uppta mer än en månad av en EVSvistelse. Detta medför ett problem eftersom Antoine måste förkovra sig i
språket säg fram till 1 december. SP undersöker än en gång med DL om inte
perioden för språkstudier kunde förlängas förslagsvis till två månader. Genom
arbetsinsatser kvälls- och helgtid kanske det blir möjligt att även kunna fylla
november med EVS-uppdrag.
Vilka arbetsuppgifter kan då vara aktuella? Mötet kom fram till följande
uppslag: ”Fritids” i Sörbyarna, verksamheter i Sörbyakyrkan, slyröjning,
spårpreparering, parkförvaltningen och andra kommunala verksamheter såsom
Kulturservice, översättningar, Myrorna, studiecirklar i franska, undervisa vår
blivande EVSare, administrativa uppdrag inom föreningslivet, ”hjälplärare” på
olika nivåer i kommunens skolor. Ledamöterna lovar återkomma med fler
idéer.
De ekonomiska medlen slussas via kommunen. SP undersöker med Håkan
Wiklund tillvägagångssättet.
Om Antoine lyckas få ett ordinarie jobb, avbryts EVS- projektet.
6. Juliette Leuner, 19 år, har anmält sitt intresse att vara den franska deltagaren
i EVS Euroreciprocity. Projektet pågår perioden 1 oktober 2014-31 januari
2015. Elaine har ett tillräckligt antal värdfamiljer och går ut med en förfrågan
till dessa vilken tvåveckorsperiod som man föredrar. Styrelsen beslutar att
acceptera Juliette. SP meddelar henne detta beslut.
Problemet är att finna svenska kandidater. Information i byarna har inte gett
något resultat. En lösning brådskar. Alexandra Green lägger ut en information
om saken på Facebook. Hon gör ett förslag till formuleringar som sänds till SP
för eventuella synpunkter. Vi har ju andra Facebook-öppningar. Vilka?
Meddela SP som också har rekryteringskontakt med Natalia Tochylenkova vid
kommunens utvecklingskontor. Löftet att en rekryteringsinformation skulle
läggas ut på kommunens hemsida har förmodligen inte infriats. SP undersöker
saken.
När kandidater finns, möts styrelsen för beslut.
7. Styrelsen beslutar att inom ramen för projekt EVS 50 + ta emot två plus två
personer från Novéant, sålunda två besök vid två skilda tillfällen.
Besöksperioden är två veckor och projektet genomförs våren 2015. Vi beslutar
också att rekrytera två plus två personer i första hand bland ANEAmedlemmarna för att göra motsvarande besök i Novéant.
Från franskt håll finns stort intresse att studera olika aspekter på ideellt arbete
hos oss.

Vi undersöker om medel kan ansökas för att täcka en del av resekostnaderna
för våra egna deltagare.
8. DL har förslagit sista veckan i februari 2016 för återbesöket. Styrelsen
beslutar att acceptera förslaget. SP meddelar DL som svarar för att ansöka om
EU-medel. Sista ansökningsdag: 1 oktober 2015.
9. Skattmästare Elisabeth rapporterar att vi har drygt 6.300 kronor på ANEAs
bankkonto och 200 kronor i handkassan. Antalet medlemmar uppgår till 31.
Elisabeth distribuerar medlemslistan till alla. Gun återvärvar Susanna Selberg
som medlem.
10. Övriga frågor
* Gun hör med Esbjörn Granberg om han är villig att ingå som adjungerad
(tills vidare) ledamot av styrelsen.
* En förteckning över Novéantgruppens medlemmar distribueras till alla i
samband med protokollet.
11. Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 19 augusti kl 19 i Torpet,
Ersnäs.
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