Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
den 13 juni 2012
Deltagare: Gunilla Björklund, Kristina Strandberg, Elaine Blomqvist, Inga-Lill
Granberg, Sven Persson.
Plats: Torpet, Ersnäs
1. Inga-Lill väljs att justera protokollet från dagens sammanträde.
2. Justerat protokoll från styrelsesammanträde den 24 april läggs utan
kommentar till handlingarna.
3. Det vi tidigare kallade sexpunktsprogrammet har nu blivit ett
sjupunktsprogram i och med att vi också inkluderat ett seniorutbyte. I
Novéant har man gjort en arbetsfördelning med namngivna personer ansvariga
för de olika programpunkterna. Styrelsen beslutar att etablera en motsvarande
organisation för vår del med två personer i varje arbetsgrupp varav en från
styrelsen. Följande fördelning gjordes bland styrelseledamöterna med
motsvarande fransk fördelning inom parentes:
1. Kontakter mellan skolor inom ramen för programmet Comenius: ?
(Nathalie Ulbrich, Catherine Barriere, Cécile Pollet).
2. Utbyte mellan ungdomar – EU-programmet ”Ung i Europa”: Sven
(Noémi Sarati, paret Schurch).
3. Utveckling av gemensamma anläggningar inom natur och kultur: Inga-Lill.
(familjen Klag, Michèle Loyot, Claudine Grosse).
4. Europeisk volontärtjänst: Gunilla
(Noémi Sarati, Danielle Weidmann)
5. Gruppresa till Novéant 2013: Elaine
( Noèmi, familjen Klag, familjen Rollin, Cécile Pollet, Michèle Loyot,
Claudine Grosse).
6. Webbplats: Sven, Krister Ö
(Cécile Pollet, Marc Ulbrich)
7. Seniorutbyte: Kristina S
(paret Schurch, familjen Klag, Gérard Loyot, Claudine Grosse, Jacqueline
Zamichiele)

4. Novéants ansökan om att ta emot en person från oss inom ramen för
”Europeisk volontärtjänst” har tillstyrkts på den regionala nivån. Styrelsen
beslutar inleda rekryteringsprocessen genom att distribuera ett flygblad till
hushållen i våra tre byar. Ett förslag till text diskuteras. Distributionen sker
sannolikt den 25 juni med svar senast 14 juli. Skulle intresse saknas i byarna,
får rekryteringsbasen lyftas upp till den kommunala nivån.
5. Styrelsen tvingas konstatera att intresset för kontakter mellan skolor är svagt
i Antnäs men fungerar bra i Ersnäs. Ambitionen är att också få skolan i Alvik
att medverka. Rektor Karin Bergstedt kontaktas vid lämpligt tillfälle.
6. Etableringen av en webbplats har på allvar inletts. Styrelsen finner att den
ska vara tillgänglig för samtliga. Därmed aktualiseras språkfrågan: tvåspråkig
med översättarservice eller enbart engelska. Den senare varianten kommer
sannolikt att göra ett antal av oss mindre benägna att medverka.
Facebook-gruppen ”Four villages” är sedan en tid tillbaka i full gång.
7. DL har meddelat att han kommer att besöka oss någon gång under perioden
mellan den 12 november och jul för att diskutera pågående och kommande
samarbetsprojekt.
DL föreslår att vi gör ett försök att genbomföra en skype-konferens. SP
rådgör med Öhman/Axhammar hur detta skulle gå till.
8. Elaine berättar om paret Blomqvists givande besök i Novéant i maj månad.
9. Styrelsen noterar att Novéant som en av 30 franska kommuner tilldelats EUutmärkelsen ”Eurocity of the Year” tack vare sitt samarbete med oss.
Novéant kommer att vid in- och utfarterna till samhället sätta upp
informationsskyltar om vårt vänortssamarbete (jumulage).
10. Att inrätta föreningskonto kostar 600 kronor per år. (Detta är en avsevärd
summa med tanke på föreningens ringa omsättning och få kassarörelser. Sekr
anmärkning). Sven tar på nytt upp frågan med Swedbank vid ett förestående
besök.
11. Styrelsen går igenom raden av åtgärder inför medlemsmötet på Torget i
Ersnäs kommande lördag den 16 juni.
12. Nästa styrelsesammanträde äger rum den 17 juli kl 18.00 hos Gunilla.
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