Protokoll

Årsmöte med Vänortsföreningen ANEA
Tidpunkt: 25 februari 2015 kl 19.00
Plats: Ankaret, Ersnäs
1. .Årsmötet öppnas av styrelseordf Elaine Blomqvist. Antalet närvarande medlemmar
uppgår till 21.
2. Till ordförande för årsmötet väljs Elaine Blomqvist.
3. Till sekreterare för mötet väljs Sven Persson.
4. Till justerare väljs Gun Hellström Dahlberg och Krister Öhman.
5. Dagordningen godkänns. .
6. Årsmötet finner att kallelsen är utsänd i stadgeenlig ordning.
7. Den tidigare distribuerade verksamhetsberättelsen (bilaga 1) läggs utan kommentar
till handlingarna.
8. Årsredovisningen framgår av bilaga 2. Kassören föredrar revisionsberättelsen
(bilaga 3). Årsmötet beviljar styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
9. Medlemsavgiften fastställs till 50 kronor per person och år. Kassören meddelar
medlemmarna via mejl kontonummer för inbetalning.
10. Årsmötet beslutar följa valberedarens (Gun Hellström Dahlbergs) förslag och väljer
Elaine Blomqvist till ordförande för ett år.
11. Valberedaren föreslår att Jan-Olof Hedström och Rita Lindgren Poromaa väljs
som ledamöter på två år. Elisabeth Gren, Sven Persson och Kristina Strandberg har ett
år kvar av sin mandatperiod.
12. P.O Sundén, med Tore Dahlberg som suppleant väljs som revisor på ett år.
13. Årsmötet utser Gun Hellström Dahlberg som valberedare.
14. I verksamhetsberättelsen redogörs för pågående och kommande projekt. En muntlig
genomgång sker med en del kompletterande upplysningar enligt följande:
* Volontärutbytet (Sven) har nu gett sex ungdomar från våra två länder möjligheten att
vidga sina vyer. Det har t o m medfört att invånarantalet i Ersnäs – åtminstone tills

vidare – ökat med en person nämligen EVSaren Juliette Leuner och dito i Antnäs
nämligen Antoine Fleckenstein.
* Erasmus + (Gun). Besöket av en grupp franska lärare i vecka 7 i år var välorganiserat
och givande för bägge parter. Vi lär oss en ny fransk glosa som de franska gästerna
använde sig av: chouette (toppen, jättebra).
* 50 + (Kristina). Detta utbyte befinner sig just nu i startgroparna. Från fransk sida är
de fyra deltagarna redan utsedda. Från svensk sida har vi tre anmälda: Tord Marklund,
Margareta Pohjanen och Olle Ljungros. En fjärde person måste rekryteras så snart som
möjligt.
* Gruppbesök (Elaine). 20-27 februari 2016 får vi besök av 30-talet novéantbor.
Dominique kommer att ansöka om EU-medel för detta projekt och behöver därför ett
program före utgången av augusti i år. Mötet utser följande programgrupp:
Elisabeth G (sammankallande), Rita LP, Danielle M, Tord M.
* Sajt (Krister). Mickaël Dangin och Krister samarbetar om att utforma en gemensam
sajt för vårt vänortssamarbete vars adress är www.4villages.eu.
15. Övriga frågor
* Vårt samarbete leder till en del positiva kringeffekter. Fem/sex ungdomar från Luleå
får möjlighet att i sommar delta i ett sommarläger i Bayern med deltagare från fem
länder. Danielles dotterdotter Sara Marklund kommer att i juli i år att arbeta vid Fritids i
Novéant. En grupp elever från Örnässkolan besöker Novéant i maj. Gymnasieelever
från trakterna av Novéant praktiserar vid kommunens parkförvaltning.
* Dominique hade vid sitt besök i början av februari även ett sammanträffande med
Maritha Meetzh, ny kommunfullmäktigeordf och tillika ordf för kommunens
vänortskommitté.
* Medlemsavgiften (50 kronort) och avgiften för årsmötesmåltiden (50 kronor) kan
inbetalas på föreningens konto 82016 924 533 188 0.
* Styrelsen uppmanas att arbeta för mer mediauppmärksamhet.
* Ett medlemsmöte anordnas i juni.
16. Ordförande avslutar årsmötet.
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