Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
22 september 2016
Deltagare: Elaine Blomqvist, Kristina Strandberg, Sven Persson
Adjungerad: Gun Hellström-Dahlberg (punkt 2)
Plats: Torpet, Ersnäs
1. Kristina valdes att jämte ordf justera dagens protokoll.
2. Projektet RYSA avslutades med ett seminarium i Novéant 18-20 september.
Gun deltog som representant för ANEA.
120 personer har sammanlagt medverkat i detta utbyte mellan skolor. Många
kontakter har knutits också på det personliga planet vilka förhoppningsvis lever
vidare även efter det att projektet nu är avslutat.
En redogörelse av projektet ska vara färdigställd före årsskiftet. Redan nu kan
dock konstateras att utfallet är överlag positivt. Dock hade projektet tjänat på
om det koncentrerats på färre skolor och färre nivåer, sålunda mer djup och
mindre bredd. En fortsättning med det senare som utgångspunkt är inte
utesluten.
Ett 20-tal skolor i Lorraine har visat intresse att etablera kontakter liknande
dem som skett inom ramen för RYSA. En del av seminariet ägnades åt en
sammankomst med dessa intressenter.
Informationen om RYSA på vår ”hemmaplan” har varit bristfällig. T ex finns
ingenting om projektet på kommunens hemsida. Gun föreslår att vi sprider
information om RYSA till skolförvaltningar i hela länet.
Gun åtar sig att även tills vidare fungera som ANEAs företrädare för den del av
våra kontakter som berör skolorna.
3. Sedan augustisammanträdet har en rad åtgärder vidtagits för att rekrytera vår
fjärde EVSare. Inga kandidater från våra tre byar har anmält intresse.
Den kommande fyramånadersperioden inleds någon gång mellan november
2016 - januari 2017. Siktet är inställt på att de båda volontärerna vistas under
en vecka på samma plats – antingen här eller i Novéant.
Vid dagens sammanträde mötte styrelsen EVS-kandidaten 21-åriga Hanna
Wahlberg, tidigare persöbo men numera boende i Centrum. Styrelsen fann att
Hanna på många sätt besitter de egenskaper som är önskvärda i detta
sammanhang och beslutade därför att meddela henne att hon är vald att bli vår

fjärde volontär. Hon saknar kunskaper i franska men kommer att på egen hand
förbereda sig i det avseendet.
Sven meddelar Hanna muntligen och via mejl styrelsens beslut. Hon har av
kommunen fått uppdraget att fungera som en av två reseledare för ett antal
ungdomars besök i Santa Lucia på Kanarieöarna 14-20 november inom ramen
för EU-programmet Erasmus +. Hennes volontärperiod inleds därför tidigast
den 1 december. Den exakta tidpunkten blir beroende av rekryteringen på den
franska sidan.
4. Vid styrelsesammanträdet den 11 maj 2016 fastställdes
ansvarsfördelningen i samband med volontär nr 4:
Språkrör dvs kontakterna med Dominique
Boende
Volontärarbetet

Elisabeth
Elaine
Susanna

SP ber Hanna göra en skriftlig presentation på engelska av sin person. Då
Elisabeth meddelar DL styrelsens beslut, medföljer som bilaga denna
presentation. Vi klargjorde för Hanna att vi förväntar oss att hennes familj blir
en av de åtta kommande värdfamiljerna. Detta skulle inte möta något hinder,
var Hannas bedömning.
5. Kommunens översyn av sitt vänortssamarbete förväntas vara avslutad under
hösten. Ett ställningstagande till vår skrivelse 6 december 2015 att ges formell
status som vänort kommer då att ske.
6. I förkylda kassörens frånvaro får vi vänta med den ekonomiska rapporten
till nästa sammanträde.
7. Övriga frågor
* Gun aktualiserar behovet av en logo för vårt vänortssamarbete. Den bör då
vara gemensam för oss och Novéant.
* Michaël Dangin skrev en bok om sin sverigevistelse. Han är nu i färd med
en bearbetning av denna som får en mer allmängiltig karaktär.
8. Nästa styrelsesammanträde äger rum torsdagen den 10 november 2016
kl 19. Plats: Hos Elaine i Svedjan.
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