Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
21 juni 2016
Deltagare: Elaine Blomqvist, Elisabeth Gren, Jan-Olof Hedström, Kristina
Strandberg, Susanna Selberg, Sven Persson.
Plats: Torpet, Ersnäs
1. Elisabeth valdes att jämte ordf justera dagens protokoll.
2. Styrelsen beslutade tidigare att tillmötesgå Dominiques önskan att två
ynglingar (utanför EUs EVS-program) som volontärer skulle få vistas hos oss
i sommar under vardera två veckor. Arbetet och boende ordnades.
Emellertid inställdes den enes besök (Anthony Schmitt) p g a SAS-strejk.
Victor Badinier anländer onsdagen den 13 juli kl 16.40 och återvänder
torsdagen den 28 juli kl 09.55. Victor kommer att jobba på Fritids i Måttsund
där han också äter sina vardagsluncher. Kristina har kontakt med föreståndaren
Eva Marie Åström om detaljerna.
Värdskapet utövas enligt följande schema:
13 – 17 juli
18 – 21 juli
22 – 24 juli
25 – 28 juli

Rita och Elaine
Susanna
Sven
Kristina

Styrelsen återkommer till frågan om ekonomisk ersättning ska utgå till
värdarna.
Även i det här fallet gäller reciprocitet. Emellertid har inga svenska ungdomar
anmält intresse trots information på olika vägar om denna möjlighet.
3. Nästa EVS-utbyte genomförs perioden november 2016 – februari 2017 (se
punkt 3 i styrelseprotokoll 16 05 11). Susanna har informerat avgående
gymnasister om möjligheten, dock utan resultat.
Kim Norberg, 20 år och från Ersnäs, har anmält sin kandidatur. Elisabeth håller
kontakten med henne. Alexandra, Elisabeths dotter, lägger ut information om
denna möjlighet på Facebook. Susanna förser henne med text.

4. RYSA-projektet som skulle avslutas i augusti förlängs med två månader.
Styrelsen inbjuder Ulrika Ek från Bergnässkolan och Gun H D till nästa
sammanträde för en mer detaljerad information om detta projekt.
5. ANEA behöver fler medlemmar. Bl a av det skälet informerar vi om
verksamheten vid några tillfällen denna sommar. En sådan information är
redan genomförd. Rita svarade för detta på Antnäsdagen den 6 juni.
Elisabeth/Sven svarar för en information på Ersnäsdagen den 9 juli.
Susanna/Elisabeth på musikcaféet på Alviks fäbodar den 20 juli (börjar kl
18.00).
I samband med det franska februaribesöket producerades en utställning om
ANEA i form av fyra affischer. Styrelsen beslutar att låta inplasta dessa till en
kostnad av 960 kronor. Utställningen visas i samband med informationstillfällena.
6. Vi noterar på nytt att vi är ”skyldiga” Novéant fyra besöksveckor inom
ramen för projektet 50 +.
7. Kassören meddelar att den aktuella behållningen uppgår till avrundat 8 400
kronor. Ännu är inte det senaste EVS-projektet slutredovisat.
Antalet föreningsmedlemmar uppgår till 27. Kassören sänder ut påminnelse till
ännu ej betalande.
8. Dagens styrelsemöte följdes av försommarens och den nu traditionella
medlemsträffen. 14 medlemmar deltog. Segraren i den likaså traditionella
tipspromenaden blev Kristina.
9. Nästa styrelsesammanträde måndag 29 augusti kl 19 i Torpet.
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