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Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt åtta gånger. Antalet
betalande medlemmar uppgår till 31.
Här följer en punktvis redovisning av verksamheten under 2014.
1. Medlemsmöte
Den 4 juni arrangerades ett medlemsmöte på Torget i Ersnäs med 20-talet
deltagare. Vår högt uppskattade styrelseledamot Inga-Lill Granberg lämnade
oss och livet under våren. Medlemsmötet inleddes med en tyst minut till
hennes minne.
Styrelsen informerade vid medlemsmötet om pågående projekt. Naturligtvis
ingick en tipspromenad i arrangemanget. På prispallen återfinner vi Kristina
Strandberg, paret Hedström och Stig Blomqvist i nu nämnd ordning. I
acceptabelt uteväder intogs förtäring i knytkalasets form.
2. Volontärutbyte
EU-programmet ”Europeisk volontärtjänst” utgör ett kontinuerligt pågående
projekt inom vänortssamarbetets ram. Tidigare har tre ungdomar deltagit i
detta utbyte: Johanna Hietala från Alvik, Rebecca Elvelin från Antnäs och
Mickaël Dangin från Novéant.
F n är tre ungdomar engagerade i projektet:
* Antoine Fleckenstein vars EVS-period inleddes 1 september 2014 och pågår
under ett år. Emellertid försöker Antoine hitta ett ordinarie arbete. Lyckas han
med detta, avbryts hans EVS-engagemang. De första två månaderna av
perioden studerade Antoine svenska på SFI. Samtidigt härmed utförde han bl a
en del måleriarbeten Därefter har Antoine arbetat i Röda Korsets butik Kupan,
varit verksam vid Kulturakuten och hjälper nu till vid fritidshemmen i våra
byar.

* Juliette Leuners EVS-period inleddes 1 november 2014 och avslutas 31
januari 2015. Hon har hjälpt till på byarnas förskolor, framträtt på kommunens
samtliga högstadier och ett gymnasium samt utfört ett antal arbetsuppgifter för
ANEAs räkning.
* Julia Stenlunds period i Novéant påbörjades den 3 december och pågår fyra
månader framåt. Hennes huvuduppgift är att hjälpa till vid ortens fritidshem.
Dessutom genomför hon tillsammans med Juliette ett antal arbetsuppgifter som
är en konsekvens av att detta EU-programs officiella beteckning är
”Euroreciprocity”.
Om medel beviljas kommer programmet att fortsätta med en EVSare i vardera
riktning under vintern 2015/2016.
3. Erasmus +
Dominique Lorrette ansökte inom ramen ett EU-program på skolans område,
”Erasmus +”, våren 2014 om medel för vårt hittills mest omfattande projekt.
Projektrubriken lyder ”Rytmer och årstider”. I september 2014 kom besked om
att ansökan beviljats. Detta projekt, som inleds i januari 2015 och pågår till
utgången av augusti 2016, har en budget på drygt 87 000 €. Från vår sida deltar
följande skolor: Hedens förskola, Ersnässkolan, Bergsskolan och Örnässkolan.
Projektets huvudman från svensk sida är kommunens skolförvaltning. Gun
Hellström Dahlberg med Kristina Strandberg som suppleant ingår som
företrädare för ANEA i ledningsgruppen.
4. Projekt 50 +
I samråd med Novéant beslutade vi att genomföra detta volontärprojekt för
seniorer utan EU-stöd. Därmed får vi fria händer vid utformningen.
Utbytet kommer att omfatta fyra personer i vardera riktning, uppdelade i
grupper på två åt gången. Vistelsens längd är två veckor. Deltagarna engagerar
sig i vissa konkreta projekt av ideell karaktär samt sätter sig in i en del andra
verksamheter efter eget önskemål.
En ansökan om ekonomiskt stöd till projektet har inlämnats till Luleå Energi.
Utbytet kommer att genomföras under 2015. Projektansvariga från vår sida är
Kristina Strandberg och Tord Marklund.
5. Gruppbesök
Grupper härifrån har besökt Novéant 2010 och 2013. Från Novéant har vi tagit
emot en grupp i augusti 2011. Ett andra besök från Novéant kommer att
genomföras i februari 2016.

6. Privata besök
Under 2012 besökte fem familjer från våra byar sina värdar i Novéant. Några
sådana kontakter förekom inte under 2013. Däremot genomfördes under 2014
tre kontakter av det här slaget. Vi konstaterar att det genomgående rör sig om
besök i nordsydlig riktning.
6. Publicitet
I samband med sin avresa till Novéant intervjuades Julia Stenlund av Radio
Norrbotten. Républicain Lorrain har rapporterat om vårt vänortssamarbete.
Givetvis berättas fortlöpande om novéantsamarbetet i våra byablad och på våra
byasajter. Mickaël Dangin har etablerat en sajt www.4villages.eu Viss trafik
förekommer i facebook-gruppen ”Fourvillages”.
7. Regionala nivån
En överenskommelse om samarbete på den regionala nivån mellan å ena sidan
Norr- och Västerbottens län, å den andra sidan regionen Lorrain ingicks 1997.
Kontakter har under åren ägt rum med skiftande intensitet men på senare år
blivit allt glesare vad avser Norrbotten. Trots försök från ANEAs sida har inte
heller under 2014 någonting skett på detta område.
8. Ekonomi
Vid årets början hade föreningen 5 900 kr i kassan. Behållningen vid årets slut
uppgår till 37 572 kr (kassa 480 kr, bank 37 092 kr). Drygt 30 tkr hänför sig till
innestående medel avseende EVS-projektet.
9. Övrigt
* Mickaël Dangin har sammanställt sina erfarenheter från vistelsen hos oss i
bokform ”Voyage au nord de la Suède”. ANEA förfogar över två exemplar.
* Med ANEAs förmedling fick två gymnasieungdomar från Novéant möjlighet
att under två veckor praktisera vid kommunens parkförvaltning.
* Örnässkolans har etablerat kontakter med högstadiet (collège) i
Ars-s-Moselle, en kommun strax norr om Novéant.
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