Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
28 maj 2015
Deltagare: Elaine Blomqvist, Elisabeth Gren, Kristina Strandberg, Sven
Persson.
Plats: Soldattorpet, Ersnäs
1. Elisabeth valdes att jämte ordf justera dagens protokoll.
2. Projekt Erasmus +, som numera har beteckningen RYSA (Rytm et Saisons),
fortskrider enligt planerna. Kommunens företrädare leder från svensk sida
projektet med Gun Hellström Dahlberg som ANEAs representant i
ledningsgruppen. Hittills har två möten ägt rum i Novéant och två möten i
Luleå.
3. Projekt 50 + omfattar fyra personer à två veckor i vardera riktning. I
nordliga riktningen färdas inom den närmaste framtiden en person, Denise
Dawo. Hon besöker oss 9 – 23 juni. Programmet är i det närmaste färdigställt
(bilaga 1).
Våra deltagare i den sydliga färdriktningen är Tord M, paret
Pohjanen/ Ljungros, Kristina S och Elisabeth G. De båda sistnämnda stannar
en vecka i Novéant. Därmed blir antalet ”besöksveckor” i båda riktningarna
åtta. Avresa härifrån 26 september med återkomst 10 oktober.
Kristina/Elisabeth återvänder 3 oktober.
4. Antoine Fleckenstein inledde sin ettåriga EVS-period den 1 september i
fjol. Hans avsikt är att avsluta den en månad tidigare än planerat nämligen den
31 juli varefter han och sambo Johanna H avreser till Novéant.
Antoine har sedan årsskiftet verkat vid Fritids i Ersnäs, Antnäs och f.n.
Måttsund fram till Midsommar. Därefter ska hans 30 EVS-timmar/vecka fyllas
av andra uppgifter. Sven P, som ansvarar för den verksamhetsplaneringen, tar
gärna emot förslag på lämpliga volontäruppgifter.
5. Den arbetsgrupp, som vid årsmötet bildades för att förbereda besöket från
Novéant i februari 2016 och som består av Elisabeth G (sammankallande),
Rita P, Tord M, Danielle Å och Jan-Olof H har lagt fram ett första förslag till
program (bilaga 2).
Gruppen med max 30 deltagare anländer lördagen den 13 februari och
återvänder söndagen den 21 februari. Det gemensamma programmet omfattar
fyra dagar medan värdfamiljerna svarar för verksamheten resterande tre dagar.
Styrelsens diskussion resulterade i ytterligare en del förslag avseende
innehållet. Förberedelserna kommer att fördelas på fem arbetsgrupper med
vardera två deltagare.

Sven P kontaktar Dominique för klarläggande information på några punkter
6. Krister Öhman och Mickaël Dangin träffades vid den senares besök här i
april och diskuterade utvecklingen av sajten www.4villages.eu. De återkommer
med närmare ”instruktioner” till intresserade medverkande. I cybervärlden är vi
sedan tidigare närvarande via www.facebook.com/groups/fourvillages/
7. Elisabeth G funderar vidare på om ANEA skulle skaffa sig en egen domän
t ex anea.sorbyarna.se Engångskostnaden ligger på cirka 500 kronor och den
årliga avgiften likaså på cirka 500 kronor.
8. Ett medlemsmöte anordnas fredagen den 12 juni på Torget i Ersnäs med
början kl 18.00. Träffen är öppen även för icke-medlemmar. Deltagarna
medför egen skaffning. Vi tillhandahåller grillar och avslutande kaffe med
dopp. I begivenheterna ingår tipspromenad, en information om pågående
projekt, en boulematch mellan de tre byarna. Sven P mejlar ut påminnelse.
Till detta tillfälle försöker vi också samla de fem EVS-ungdomar som just nu
finns här i trakten. Sven P svarar för denna inbjudan. Detta EVS-utbyte kan ha
ett vidare intresse. Därför undersöker Kristina S (Extrabladet och Luleå
Gratistidning) och Sven P (Kuriren) om dessa media skulle vara intresserade av
att göra ett reportage om ungdomarna.
9. Elisabeth G har aktualiserat medlemsmatrikeln (bilaga 3). Antalet
betalande uppgår nu till 34. Sex/sju tidigare medlemmar kontaktas med
förfrågan om de vill kvarstå eller utgå
10. Kassabehållningen uppgår till knappt 15 tkr. Två tredjedelar avser
kommande EVS-utbetalningar som emellertid överstiger kassabehållningen.
Sven P kontaktar Dominique om överföring av resterande EVS-medel.
11. Nästa styrelsesammanträde äger rum torsdagen den 30 juli kl 18. Plats:
Soldattorpet.
12. Övriga frågor
* Fem ungdomar (14-18 år) har möjlighet att delta i ett internationellt läger i
Würzburg, Sydtyskland 25 juli-2 augusti. Sven P formulerar text som Kristina
S lägger ut på Facebook och resp redaktör på de tre byarnas hemsidor.
Projektansvarig är Natalia Tochylenkova i Stadshuset.
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