Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
30 juli 2015
Deltagare: Elisabeth Gren, Kristina Strandberg, Sven Persson.
Adjungerad: Tord Marklund
Plats: Soldattorpet, Ersnäs
1. Kristina valdes att jämte ordf justera dagens protokoll. Sekr väljs till
mötesordf i ordinarie ordförandes frånvaro.
2. Förberedelserna inför de fem deltagarnas Novéantbesök 28 sept - 5/12
oktober inom ramen för Projekt 50 + fortskrider planenligt. Elisabeth
översände till Dominique den 13 juli gruppens önskemål om aktiviteter.
Inom ramen för samma projekt besöktes vi av Denise Dawo 9 – 23 juni. Ett
varierande program genomfördes till hennes (detta är vårt intryck) fulla
belåtenhet. Denise bodde hos familjerna Strandberg och Marklund.
3. Följande är att rapportera om våra EVS-ungdomar:
* Antoine Fleckenstein avslutar sin EVS-period den 31 juli. Dagen därpå
återvänder han och Johanna H till Novéant per bil, införskaffad här. Båda
kommer att söka anställning i Metz med omnejd.
* Juliette återvänder till Novéant i början av september, likaså med en här
införskaffad bil. Medpassagerare sökes.
* Julia S har som ledare tillbragt innevarande vecka på ett ungdomsläger i
Bayern och kommer därefter att tillträda en tjänst i Novéant.
* Rebecca och Mickaël befinner sig var och en på sin respektive hemmaplan.
* Dominique ansöker senast den 1 oktober om ett nytt EVS-utbyte på fyra
månader.
4. DL har meddelat att antalet deltagare i besöket 13 – 21 februari 2016
närmar sig 35. Någon namnförteckning har vi ännu inte fått. Elisabeth sänder
styrelsen ett programförslag för synpunkter. DL önskar erhålla programmet
kring den 10 augusti. Styrelsen fastställde en lista på sju gemensamma
aktiviteter (kommer att framgå av programförslaget). Även om de
gemensamma aktiviteterna är utspridda på samtaliga sju dagar, kommer i
realiteten dessa att koncentreras till fyra dagar innebärande att varje värdfamilj
svarar för verksamheten övriga tre dagar.
De fem arbetsgrupperna har f n följande bekvinning/bemanning:
* Boende: Danielle
* Mat: Elaine, Kristina

* Transporter: Tord
* Programplanering: Elisabeth
* Sponsring: Sven
Varje arbetsgrupp måste förstärkas med minst en person. Intresserade anmäler
sig till Elisabeth.
Elisabeth går inom kort ut till alla ANEAs medlemmar med information om det
kommande besöket.
Vi behöver upp emot 20 värdfamiljer. I god tid går vi ut med ett flygblad i
byarna. Vidare: information i nästa nummer av ”Ersnäsbladet” och ”På gång i
Antnäs”. (Carina Lundström). SP ansvarig för byabladsinformation liksom för
att kontakta fransklärarna som tänkbara värdar.
Kristina undersöker om Ebbenjarka skulle kunna vara platsen för någon av de
gemensamma aktiviteterna. De två gemensamma måltiderna förläggs sannolikt
till Ankaret i Ersnäs.
5. Efter den sista utbetalningen till Antoine F är behållningen på bankkontot
endast 107 kronor. Ett lån från sekr på 1 500 SEK har något förstärkt
likviditeten. Då DL slutredovisar EVS-projekten Leurner och Fleckenstein,
kommer föreningen att tillföras ett antal tusen kronor. Detta kommer dock att
ske först under senare delen av hösten.
6. Följande ärenden bordläggs:
* Sajten www.4villages.eu.
* Medlemsmatrikel
* Egen domän
7. Övriga frågor
* Ett medlemsmöte med ett 20-tal deltagare (bl a Dawo) anordnas fredagen den
12 juni på Torget i Ersnäs. Naturligtvis ingick en tipspromenad i aktiviteterna.
* Sekr sammanträffade 15 juli helt kort med DL som var på genomresa med sin
familj. Några av våra gemensamma angelägenheter ventilerades (bilaga 1).
* Den 22 juli fick EVS-projektet fin publicitet i Norrbottens-Kuriren bilaga 2).
8. Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 23 september kl 19. Plats:
Torpet

Sven Persson
Ordf/sekr

Kristina Strandberg
Justerare

