Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
den 10 november 2016
Deltagare: Elaine Blomqvist, Jan-Olof Hedström, Elisabeth Greén, Kristina
Strandberg, Sven Persson
Plats: Château Blomqvist
1. Jan-Olof valdes att jämte ordf justera dagens protokoll.
2. Dominique har erhållit Hanna Wahlbergs presentation av sin person och
meddelat att de från fransk sida ännu inte funnit sin EVSare nummer fyra. DL
har också meddelat att Hannas fyramånadersvistelse inleds 1 eller 2 januari
2017 samt att hennes verksamhet huvudsakligen kommer att bestå av att
assistera på Novéants motsvarighet till vårt Fritids. De båda volontärernas
vecka tillsammans kommer med stor sannolikhet att vara förlagd till Novéant.
3. Den 19 februari 2016 undertecknades vår nya samarbetsöverenskommelse
avseende perioden 1 januari 2016 – 31 december 2019. Styrelsen går igenom
dokumentets åtta punkter.
Skolsamarbete. Gun H D har åtagit sig att även i fortsättningen vara styrelsens
företrädare i denna del av samarbetet.
Ungdomsutbyte. Vårt fjärde EVS-utbyte genomförs under första halvåret 2017.
Vår ambition är att vidga detta utbyte och finna kompletterande former. Bl a
detta blir en uppgift för det fjärde EVS-paret.
Utbyte 50 +. Vi avvaktar initiativ från Novéants sida.
Gruppbesök. Under 2018 kommer en grupp från oss att besöka Novéant. Ett
inslag i dessa besök skulle gärna kunna vara någon gemensam handfast
aktivitet såsom skörd av vindruvor och löjromsproduktion.
Andra typer av utbyte på individnivå. Bostadsbyten står högst på agendan. Den
frågan drivs kommande vår i samarbete med fjärde EVS-paret.
Gemensam hemsida. Utveckla den hemsida som redan finns
(www.ersnas.se/noveant). Uppgift för EVSarna.
Information om ANEA. Allmänt hållen information väcker föga intresse. Vi
inriktar oss i stället på information om konkreta projekt – nära förestående eller
under genomförande.

Komparativa studier. Vad skiljer oss och vad förenar oss i norr och söder?
Detta är ett sätt att fördjupa kunskaperna om varandra och varandras kulturer. I
ett första steg en EVS-uppgift.
I fyra sammanhang hänvisas ovan till det fjärde EVS-paret. Att ta fram förslag
till en gemensam logga för vårt samarbete blir en femte uppgift.
4. På vårt bankkonto finns idag strax under 7 500 kronor. Ett mindre belopp i
handkassan tillkommer. Vi avvaktar dessutom en slutredovisning för
Juliette L och Antoine F.
5. Vi återkommer till tidpunkt för nästa sammanträde.
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