Protokoll

Medlemsmöte med Vänortsföreningen ANEA
Tidpunkt:13 juni 2013
Plats: Ersnässkolans matsal
Närvarande: 20 (av 26 majresenärer) samt ytterligare tre medlemmar
1. Föreningens ordförande Elaine öppnar mötet. Syftet med sammankomsten
är att utvärdera besöket i Novéant 4-11 maj i år samt att gå igenom
Vänortsföreningens pågående och kommande projekt.
2. Ett blad innehållande tre frågor delades ut:
* Mitt starkaste minne från besöket
* Kunde något ha gjorts annorlunda och i sådant fall vad?
* Ev övriga kommentarer.
Svaren sammanställs och kommer senare att distribueras till föreningens
medlemmar.
Vid det efterföljande allmänna samtalet yttrades bl a följande:
* Vi möttes hela tiden av en fullkomligt naturlig vänlighet och gästfrihet som
omedelbart ledde till genuint goda kontakter ( sekr anm: som vittnar om hög
social kompetens för att använda en nysvensk ordvändning och då inte enbart
från värdarnas utan även från gästernas sida. Det krävs ömsesidighet i ett
sådant sammanhang.)
* De små arbetsgrupperna medförda på ett enkelt sätt närmare kontakter också
med andra än våra egna värdar.
* Vi befann oss i centrum för Europas historia med alla dess minnesmärken
(återigen sekr anm: och som i hög grad även berör oss och vår nation även om
vi inte varit rent fysiskt närvarande i denna del av Europa sedan trettioåriga
kriget. Ja, den här mannen Bernadotte, advokatson från Pau och känd av få
fransmän, fanns ju någonstans i dessa nejder för att hjälpa till med att krossa
Napoleon och som tack för detta tilläts lägga beslag på Norge). Någon avoghet
gentemot Tyskland kan inte förmärkas, något som symboliserades av paret
Lorrette i tysk folkdräkt. Låt oss samtidigt konstatera att yngre generationer i
Frankrike (liksom både yngre och äldre generationer i Sverige) inte omedelbart
kopplar samman EU och fred i Europa. Europeisk fred har blivit en
självklarhet.
* Våra musik- och sånginslag var en stor tillgång som ytterligare förgyllde
tillvaron.

3. Vi har nu besökt Novéant vid två tillfällen. Novéantborna har besökt oss vid
ett tillfälle. Deras andra besök hos oss kommer sannolikt att ske antingen
sommaren 2015 eller vårvintern 2016. (Påsken det året infaller sista veckan i
mars.) Några idéer till programinnehåll presenterade redan vid detta tillfälle.
Här anges endast några ledord för
* ett vinterbesök: skärgårdens isvägar, isbrytarna, hundspann, skoterfärder,
vinterbastu, norrsken, skridskor, pimpelfiske.
* ett sommarbesök: vita nätter i juni, myggfritt på sensommaren, enklare
boende sommartid.
* i båda fallen, styr- och annan dans.
4. Säkerligen har alla vid det här laget i en eller annan form till sina värdar
framfört sitt tack. Sekr tog sig i ett tidigt skede friheten att utan
remissförfarande sända ett mejl till borgmästaren och kommunstyrelsens
vänortsansvarige Dominique Lorrette, detta som en uppföljning av det försök
till tacktal som sagde sekr framförde vid den avslutande middagen. Båda dessa
inlägg är numera utformade på en franska som t o m skulle glädja Franska
Akademin. Medlemmarna kommer att i sinom tid och av det intresse det hava
må erhålla texterna, iklädda svensk språkdräkt.
5. Värdarna uppskattar om vi alla gör en liten notering (valfritt språk) i den
gästbok (Livre d’Or) som nu är på turné bland resenärerna. Mickaël kommer
att medföra denna bok vid sin återresa i slutet av augusti.
6. Efter denna tillbakablick förflyttar vi oss in i nu- och framtid.
Pågående projekt
*Volontären Mickaël Dangin vistas i våra nejder perioden 16 maj-31 augusti.
Han kommer att bo i åtta olika familjer – från ankomsten och fram till den 26
juni hos sekr. Budgeten (EU-medel) är på 3 600 € som finansierar
resekostnader, fickpengar (110 €/månad), vissa andra omkostnader på plats och
viss ersättning till värdarna. Styrelsen kommer att ta ställning till hur den
sistnämnda delen ska hanteras. 2 000 € har f n överförts till Luleå kommun
som är ”kassaförvaltare”.
Mickaëls arbetsuppgifter är – vill vi påstå – omfattande och variationsrika.
Några exempel: framträdande i skolor, översättningar/korrigeringar av
informationsmaterial på franska, bloggare, krönikör på våra sajter, underhåll av
byggnader, gräsklippning, språkundervisning, arbete på förskolor, arbete på
Myrornas och Röda Korsets secondhand försäljningar, en del kansliarbete för
våra föreningar.
* Som den andra volontären härifrån avreser Rebecca Elvelin till Novéant den
31 augusti (Rebecca och Mickaël reser samtidigt) för att verka där fram till
årsskiftet. Eftersom Rebecca till en början saknade kunskaper i det franska

språke,t ingår i Mickaëls åtaganden att åstadkomma en förändring på den
punkten. Medlet är f n fyra lektionstimmar/vecka.
Kommande projekt
Närmast i tiden ligger två ansökningar (likalydande för svensk och fransk del)
som gjordes under vintern och där besked väntas inom kort.
* Ett samarbete mellan skolor inom ramen för EU-programmet Comenius.
Sökande: Luleå kommuns Barn- och utbildningsförvaltning
Budget för svensk del: 37 000 € (330 tkr)
Projektperiod: augusti 2013-juli 2015 med ett första seminarium i Sverige i
november 2013
Deltagande skolor: Hedens Förskola i Antnäs, Ersnässkolan, Bergsskolans
högstadium.
Beslut kommer den 28 juni.
En kontaktperson, som företräder ANEA, ska utses.
* Grundtvig 50 +; avseende volontärer.
Sökande: ANEA
Budget för svensk del: 10.400 € ( 93 tkr)
Projektperiod: november 2013-maj 2015
Beslut kommer den 15 juli
Oklarhet råder i skrivande stund om hur detta projekt ska kunna genomföras.
Ett separat mejl i den frågan kommer längre fram.
* Vi har nu som grupp gjort två besök i Novéant. Novéantborna har sålunda
”innestående” ett besök hos oss som skulle kunna äga rum sommaren 2015
eller vårvintern 2016
* Vi har sänt två volontärer till Novéant (Johanna Hietala och Rebecca Elvelin)
och tagit emot en (Mickaël Dangin). Novéant har sålunda en volontär
”innestående”. Denna andra volontär har dock ännu inte förts på tal från fransk
sida.
7. Kom ihåg de franska caféerna i Torpet på Torget i Ersnäs kl 19.00
9 juli, 23 juli och 6 augusti.
Vidare är Mickaël mycket intresserad av att få undervisa i franska, både
sådana som inte alls har några kunskaper och de som besitter vissa kunskaper.
Kontakta honom på hans mejladress mickael.dangin@laposte.net
Elaine Blomqvist
Ordf styrelsen ANEA

Sven Persson
Sekr styrelsen ANEA

