Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
23 september 2014
Deltagare: Elaine Blomqvist, Elisabeth Gren, Kristina Strandberg, Sven
Persson. Adjungerade ledamöter: Gun Hellström Dahlberg, Rita Lindgren
Poromaa
Plats: Torpet, Ersnäs
1. Gun valdes att jämte ordf justera dagens protokoll.
2. Föregående protokoll läggs efter genomgång till handlingarna.
3. Antoine-projektet inleddes den 1 september. De två första månaderna ägnas
huvudsakligen åt studier i svenska på SFI. Vid sidan av detta utför Antoine f n
måleriarbeten på Torget i Ersnäs och assisterar Esbjörn Granberg med en del
administrativa göromål. 16-19 september deltog Antoine i ett EVS
välkomstseminarium i Stockholm. Planeringen av Antoines verksamhet efter
språkstudierna pågår. Han är också anmäld som arbetssökande vid
Arbetsförmedlingen.
4. Juliette Leurner, som är vår tredje inkommande volontär, anländer till
Luleå den 1 oktober och bor den första tiden hos sekr. Arbetsschemat är ännu
inte fastlagt. I planeringen läggs tyngdpunkten på att delta i förskolornas
verksamhet och att på olika nivåer framträda i grundskolan. Gun och sekr
svarar för dessa kontakter. Juliette deltar i ett välkomstseminarium i Stockholm
14-17 oktober.
5. Sekr går igenom en lista med tänkbara arbetsuppgifter för våra båda
volontärer. Ambitionen är att ge dem erfarenheter från olika delar av svenskt
samhällsliv vilket förutsätter att ett betydande antal kontakter tas. Sekr
välkomnar i detta sammanhang alla uppslag från styrelseledamöter och
medlemmar.
6. Den av styrelsen valda personen som vår nästa volontär i Novéant, Caroline
Oja, tackade nej till erbjudandet. Emellertid löstes detta rekryteringsproblem på
ett, som styrelsen bedömer, tillfredsställande sätt. Julia Stenlund, 21-årig
bodensiska, f.n. verksam inom turistnäringen på Mallorca, blir vår tredje
volontär. Hon inleder sitt fyramånaders uppdrag den 1 december. Under
hemmavistelse under november månad får hon bl a att ägna sig åt studier i
franska varvid både Juliette och Antoine kommer att engageras.

7. Juliette kommer under sina fyra månader att bo hos nio olika värdfamiljer.
Ordf, som är ansvarig för den delen av vistelsen, presenterade listan (bilaga).
8. Gun meddelar att definitivt besked om det stora skolprojektet Comenius har
ännu inte erhållits från DL.
9. 50+ projektet genomförs kommande vår med 2 plus2 personer i vardera
riktningen och under vardera två veckor. Sekr mejlar DL med förfrågan om
vad som väntar våra besökare i Novéant och vad deras besökare förväntar sig
hos oss. Vår rekrytering inleds – efter att besked erhållits från DL – genom att
styrelsen vänder sig till ANEA-medlemmarna med detta erbjudande.
10. Kassören rapporterar att behållningen idag uppgår till avrundat 5 900
kronor. Styrelsen beslutar
att ersättningen till värdfamiljerna uppgår till 14 €/dag
att ANEA till Johanna Hietala förskotterar dels ”fickpengen” till Antoine för
september månad 115 €, dels ersättningen till värden 30 x 14 €. Med
valutakursen 9,2 SEK blir beloppet 4 900 SEK vilket kassören överför till
Johannas konto
att ANEA förskotterar sagda belopp i avvaktan på att projektmedlen överförs
till Luleå kommun och därefter till ANEA
att Antoine erhåller bensinpengar med 10 kronor per mil mot redovisning av
körda mil
11. Övriga frågor
Styrelsen beslutar
att Gun Hellström Dahlberg och Rita Lindgren Poromaa ingår som
adjungerade ledamöter i styrelsen under innevarande verksamhetsår
att vid medlemsmöten och liknande en kaffeavgift på 20 kr/person betalas.
12. Nästa sammanträde äger rum i Ankaret Ersnäs torsdagen den 13 november
kl 19.00. Julia Stenlund inbjuds till sammanträdet.
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