Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
7 december 2015
Deltagare: Elaine Blomqvist, Elisabeth Gren, Jan-Olof Hedström, Rita
Poromaa, Kristina Strandberg, Sven Persson. Adjungerade: Tord Marklund,
Danielle Åström, Krister Öhman
Plats: Västbacken 5 (hos Jan-Olof)
1. Jan-Olof valdes att jämte ordf justera dagens protokoll.
2. Genomgång av föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.
3. Februaribesöket
a) Programgruppen har haft sitt tredje sammanträde. Aktuell utformning, se
bilaga. Kommentarer dag för dag:
Fredag 12 februari/lördag. Vissa gäster kommer fredag, andra lördag. Danielle
mejlar (i samråd med Elisabeth) Novéant med önskemål om komplettering av
deltagarlistan (bilaga 1) bl a avseende tidpunkt för ankomst.
Söndag. Skoterklubben medverkar vid den planerade snöskoterutflykten.
Mötesdeltagarna kan själva mobilisera 4/5 skotrar med pulkor. Målet för
utflykten är antingen Hemberget i Ersnäs eller Strandberg jaktstuga.
Temperaturgräns minus 20 grader. En del av oss kan åka skidor till
utflyktsmålet.
Efter jul undersöker Elaine om middagen kan intas i Ralph Lundstengården.
Alternativet är Ankaret. Deltagarna markerar att denna middag är en
kärleksmåltid (Alla hjärtans dag) med rött inslag i sin klädsel. Krister beskriver
samarbetets historia i form av en bildvisning. Bildförslag sänds till Krister
krister@krivision.se senast 3 januari. Krister och Sven fungerar som
bildredaktion.
Måndag. Besök på Kulturens Hus som följs av guidad stadstur. Jan-Olof
ordnar engelskspråkig guide. Sven undersöker med tanke på de deltagande fem
barnen om Kulturhusets kreativa verkstad år aktuell denna dag.
Tisdag/onsdag. Värdfamiljerna svarar för programmet. Eventuell samordning
av reser utanför kommunen sker på individuell basis.

Torsdag. En dag på isen med utflykt till Gråsjälören med kommunsparkar,
egna sparkar och skridskor som färdmedel. Bastubad hos värdfamiljerna.
Fredag. Under fm samling i Ankaret för diskussion i smågrupper av två
aktuella frågor, en fransk och en svensk. Gemensam lunch i Ankaret.
(sekreterarens idé i samband med protokollsskrivandet). Under eftermiddagen
studiebesök varvid gästerna kan välja mellan fyra alternativ: Luleå Energi,
Kvinnojouren, Sunderby Folkhögskola, Kronans miljöanläggning.
Lördag. Avskedsmiddag i Alviks bygdegård med början kl 18.00. Inslag:
Alviks blandade kör (45 minuter), tipspromenad, fyraårsprogrammet
undertecknas. Thord ansvarar för ljudanläggning.
Söndag. Hemresa.
b) Ansvariga för boende (Danielle), mat (Elaine/Kristina) och eventuella
gemensamma transporter (Thord) har läget under kontroll.
c) Ekonomi. Vi har ansökt om medel hos Kommunstyrelsen, Liko,
Norrmejerier, Luleå Energi, Nyckel-Bryggerier. Esbjörn Granberg svarar för
kontakterna med ICA Antnäs och Elaine med Hugossons. Vänortskommittén
avslog vår ansökan om stöd.
Dominique har meddelat att vi kan räkna med 3 500 € som slutlikvid för EVS
Juliette och Antoine. Utbetalningen kommer dock att dröja. Sven undersöker
med Håkan Wiklund om kommunen skulle kunna lämna ett förskott på 20 000
kronor. Förfogar vi över medel, gäller följande prioritering: mat, ev mindre
kostnad utställning, hundspann. Elisabeth och Sven samråder i budgetfrågan. .
d) Övrigt.
Bl a Julia Stenlund och Mickaël Dangin fungerar som tolkar vid besöket.
Danielle undersöker om allergier förekommer bland gästerna.
Varje värd ansvarar för gästernas extra klädbehov med tanke på årstiden.
Vi presentera en miniutställning i Biblioteket, Kulturens Hus. De fyra
skärmarna tas fram av elever vid Sunderby Folkhögskola.
Besök på isbrytare är en möjlighet. Sven bevakar saken.
Krister utformar programmet layout-mässigt.
En mapp med informationsbroschyrer sammanställs. Sven ansvarig.
4. Just idag inleds ett besök i Luleå inom ramen för RYSA-projektet (bilaga 2)

5. Ett textmässigt slimmat program för verksamheten perioden 2016-2019
presenteras och godkänns (bilaga 3). Sven översänder förslaget till Mickaël och
Julia S för översättning varefter det lämnas till Dominique. Det är möjligt att
man från fransk sida föreslår förändringar/tillägg.
6. Kassören rapporterar status quo.
7. Det har visat sig att Novéant inte formellt är Luleås vänort. I samband med
en översyn av kommunens vänortsaktiviteter presenterar ANEA förslag om en
förändring i detta avseende (bilaga 4).
8. Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 4 januari med början kl
18.00. Plats: Thord Marklund.
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