
PROTOKOLL 

Årsmöte med Vänortsföreningen ANEA den 28 februari 
2019  
 kl 19.00 

Plats: Matsalen i Ersnäs skola 

1. Årsmötets öppnades av styrelseordförande Elaine Blomqvist som hälsade alla 
hjärtligt välkomna. Mötet hade samlat 14 deltagare. 
 

2. Dagordningen godkändes  

3.a  Till ordförande för årsmötet valdes Elaine Blomqvist. 

b  Till sekreterare för årsmötet valdes Kristina Strandberg. 

c  Till justerare för mötet valdes Sven Persson och Elisabeth Sebart Persson. 

4.  Styrelsens verksamhetsberättelse gicks kort igenom, godkändes och lades 
därefter till handlingarna. 

5.  Kassörens balans- och resultaträkning fastställdes. 

6. Kassören läste upp revisionsberättelsen varefter den godkändes. 
 

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

8. Årsmötet beslutade att följa valberedarens (Gun Hellström Dahlbergs) förslag 
och valde Elaine Blomqvist till ordförande på ett år. 

 
9. Årsmötet valde till ledamöter Susanna Selberg och Jan-Olof Hedström på två 

år. Pierre Axhammar (ny) tar Rita Poromaas plats och valdes även han på två 
år. Övriga ledamöter Elisabeth Gréen, Kristina Strandberg samt Ingegerd 
Skoglind Öhman har ett år kvar. 
 

10. Årsmötet valde P.O. Sundén och Tore Dahlberg till revisorer. 
 

11. Årsmötet utsåg Gun Hellström Dahlberg som valberedare på ett år. 
 

12. Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift d.v.s. 250 kr för familj, 
100 kr för enskild och 50 kronor för stödmedlem. Konto hos Swedbank  
8201-6, 924 533 188-0. 

 
13. Relationen till kommunen. ANEA:s status som officiell vänort kvarstår.  

Den monter som ANEA skulle få nyttja i Stadshuset för informationsmaterial 
är fortfarande ej klar att ta i anspråk trots många kontakter med personal på 
kommunen. Natalia Hammarberg är nu åter i tjänst varför vi hoppas på 
verkställighet i frågan.  



Vår ansökan om ackreditering hos MUCF fick avslag för en vecka sedan. 
Myndigheten har flyttat och bytt handläggare samt bytt ”program”. De 
kompletteringar som ANEA genom Sven Persson skickat in har avslagits på 
grund av ”säkerhet och kommunikation”. Då styrelsen inte accepterar eller 
förstår detta avslag kommer Elisabeth G att gå vidare och begära förtydligande 
om vad som menas. Den plattform på internet som använts för ansökan har 
också fått nytt utseende vilket även försvårat vår ansökan. Det har tagit för 
lång tid. När vi får svar måste vi vara tydliga med att vi inte kan ta emot 
volontärer under de nya förutsättningarna. Byråkratin ger oss inte ork att gå 
vidare som liten förening. (Vi blev av med hälften av medlen för EVS-par nr 5 
p g a att det från svensk sida inte fanns någon ackrediterad mottagar- 
organisation. Den hälft som kvarstod finansierade Jordan.) Ytterligare 
kontakter kommer att tas med Dominique Lorrette. Därefter beslutar vi hur vi 
går vidare. Frågan lever. 
 

14.  Julibesöket. Bo Axhammar och hans bror Pierre, som följde med till Novéant 
sur Moselle för första gången tyckte att det var fantastiskt fint och trevligt. 
Generösa människor och fina besök på historiska och nya platser. En billig resa 
och som ”grädde på moset” tre oväntade extra dagar i Luxemburg. 
 

15.  Övriga frågor. A. Gun informerade om att Anne Belin som var med i RYSA-
projektet har en dotter Lucie som studerar vid en handelshögskola i Lyon. 
Lucie vill göra en sexmånaders praktik här i Luleå rörande förnybar energi och 
hållbar utveckling. Även Sven har fått liknande förfrågan från Dominique. Gun 
och Sven håller kontakt i frågan.  
B. Jan-Olof föreslog att vi startar en studiecirkel i Franska språket. Han fick 
uppdraget att undersöka möjligheter kring start av cirkel. 
 

16.  Ordförande Elaine B tackade för visat intresse och förklarade årsmötet 
avslutat.  

 

 

 Elaine Blomqvist  Kristina Strandberg 
 Ordförande   Sekreterare 
 

 

 

 Sven Persson   Elisabeth Sebart Persson  
 Justerare   Justerare 


