Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
24 januari 2016
Deltagare: Elaine Blomqvist, Elisabeth Gren, Jan-Olof Hedström, Kristina
Strandberg, Sven Persson. Adjungerade: Danielle Åström, Susanna Selberg.
Plats: Hos Danielle i Rosvik
1. Kristina valdes att jämte ordf. justera dagens protokoll.
2. Februaribesöket
PROGRAMMET
Fredag 12
17.20 Flertalet gäster anländer till Kallax och hämtas av värdfamiljerna.
Denise Dawo anländer 19.05 och Claudine Grosse 17.20 lördag.
Lördag 13
Inget gemensamt program. Värdfamiljerna svarar för aktiviteterna.
Söndag 14
Skoterutflykt till familjen Strandbergs stuga i närheten av Alån. Det går även
att avverka sträckan – cirka 1 km - till fots. Samling antingen vid Ersnäs E 4
parkering kl 10 eller på Strandbergs gårdsplan 10.30. Värdfamiljerna medför
matsäck. Möjlighet till korv/hamburgerstekning. Köldgräns: minus 20.
Återkomst till startpunkten vid 13-tiden.
Gemensam middag 18.00 i Ankaret Ersnäs med köttsoppa (förmodligen älg)
och semlor på menyn. Dryck: mjölk, lättdryck, lättöl. Om annan dryck önskas,
svarar värdfamiljen för denna. Elaine beräknar köttåtgången och meddelar
resultatet vid nästa sammanträde.
Andra inslag under middagen: bildvisning (Krister), tipspromenad/quiz (Sven).
Röda inslag i klädseln p g a Alla hjärtans dag.
Måndag 15
Samling på Kulturens Hus 10.00 för information på svenska som tolkas till
franska av Julia Stenlund som för övrigt medverkar under hela besöket i denna
och andra roller.

Värdfamiljerna svarar för lunch på valfri plats.
På nytt samling i Kultuthusets foajé 13.30 för guidad stadstur som avslutas
cirka 15.30 med kaffe i Rölundsgården (byggd 1716) Köpmangatan 22.
Tisdag/onsdag
Värdfamiljerna svarar för programmet hela dagarna. Här följer tips om
aktiviteter.
Intresserade har möjlighet besöka Svedjekojan i Tranuträsk. Kortare
hundspannfärd och lättlunch. Pris: 300 kronor per familj à fyra personer.
Anmälan till Elaine senast 14 februari. Intresserade av att besöka Ebbenjarka
anmäler detta likaledes senast 14 februari till Kristina.(Vi återkommer om
aktivitetsutbud och pris.)
Torsdag 18
En dag på isen med utflykt till Gråsjälören, start från Södra hamnplan. Samling
10.45 då vi möter kommunens Andreas Eriksson som lånar ut sparkar och
skridskor. Värdfamiljen tar med matsäck. Grillmöjligheter antingen i
anslutning till Södra hamn eller på Gråsjälören.
Fredag 19
Samling i Ankaret Ersnäs 10.00 för gruppvisa diskussioner i fyra ämnen
fördelade på åtta grupper. Lunch kl 12 med palt på menyn som troligen
levereras av Hugossons.
Susanna kan ta med ungdomarna till sin skola denna förmiddag. Elisabeth
undersöker eventuellt besök gymnasieskola. De yngre barnen i Ersnässkolan
(Sven undersöker).
Avresa 13.15 för studiebesök med början kl 14.00. Gästerna har erbjudits fyra
val: Kronans miljöstation, Sunderby Folkhögskola, Luleå Energi,
Kvinnojouren.
Lördag 20
Avskedsmiddag i Alviks bygdegård med början kl 18.00. Inslag: Alviks
blandade kör (45 minuter), fyraårsprogrammet undertecknas, prisutdelning i
anslutning till söndagens quiz, allsång med hjälp av Danielles sånghäfte på
svenska och franska. Tord M ansvarar för ljudanläggning.

Söndag 21
Hemresa
BOENDET. Danielle placerar Jan-Olofs gäster i annan värdfamilj för de två
sista nätterna. I övrigt allt klart.
TRANSPORTER. Det mesta klaras av genom samordning mellan värdfamiljer.
Susanna, som arbetar i skolan på Bergnäset, behöver logistiskt bistånd från
Tord M.
EKONOMI. Kommunen har beviljat 12.000 kronor för besöket. Dessa medel
finansierar lördagens avskedsmåltiden som cateringfirma levererar.
Dessutom har följande stödansökningar gjorts:
Liko – svar avvaktas
Luleå Energi – svar avvaktas
Norrmejerier – endast sponsring mjölk till personer under 18
Västerbottensost – negativt besked avvaktas
Nyckelbryggerier Älvsbyn – negativt besked
Sörbyhallen – sannolik sponsring. Elaine kontaktar Esbjörn
Hugossons – Elaine undersöker.
Kristina undersöker om Byaföreningen Ale/Alvik är beredd sponsra lokalhyran
i Alviks bygdegård lördagkvällens avskedsmåltid.
Vi avvaktar ny bedömning från Dominique rörande slutlikvid för EVS Juliette
och Antoine.
ÖVRIGT I ANSLUTNING BESÖKET
* Julia Stenlund kommer att bo hos Elisabet/Sven.
* Julias mor Anneli Renström har anmält intresse av att hjälpa till vid besöket..
* Sekr har sammanställt en informationsmapp för gästerna. Mappen
kompletteras med deltagarlista och program. Den överlämnas vid nästa
sammanträde till värdarna f.v.b.
* Kristina undersöker möjligheterna till fri parkering i samband med våra
stadsbesök.
.* Värdfamiljerna, som inte medverkat i förberedelserna, inbjuds att delta i
nästa styrelsemöte. Detta protokoll översänds till dem.
* Sekr inbjuder kommunfullmäktiges ordf att delta i avskedsmiddagen

* Sekr undersöker om kommunen kan tillhandahålla en mindre present till var
och en av gästerna.
* Susanna har en megafon som kan användas vid olika tillfällen bl a i samband
med stadsvandringen måndag 15.
* Konserter i iskonserthuset på Gültsaudden lördag 13 och fredag 19.
Biljettpris 290 vuxen, 145 barn/ungdom. Studiebesök med information under
45 minuter utan konsert för en grupp på 25 personer kostar 6 100 kronor. Vore
möjligt 16.30 måndag 15 eller 16.30 fredag 19. Gå in på www.icemusic.se för
mer information.
3. Styrelsen beslutade 15 januari 2015 att tillstyrka DLs förslag om ett
volontärutbyte hösten 2016/vintern 2017 med en person i vardera riktning.
DL har utarbetat ansökan som kommunen undertecknat och som DL inlämnar
före 2 februari 2016.
4. Kassören rapporterar att behållning på konto och i handkassa uppgår till
avrundat 1430 kronor.
5. Övriga frågor
* Novéant har utan ändringar godkänt vårt förslag till samarbetsplan för
perioden 2016-2019.
* Organisationen PAUSE i Novéant har till ANEA som gåva överlämnat en
tricolor i full storlek (längd tre meter).
* Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att årsavgiften höjs från 50 till 100 kronor
per person.( ANEAs kontonummer 8201 6,924 533 198-0)
6. Kommande sammanträden:
Söndag 31 januari kl 18.00 hos Sven P, Tranmyrvägen 29 (tel 0920 31180)
Måndag 8 februari kl 19.00 hos Elisabeth, Klubbvägen 21 Ersnäs
Måndag 22 februari kl 19.00 hos Elaine. Uppföljning och förberedelse årsmöte.
Måndag 7 mars kl 19.00. Årsmöte i Ankaret.

Elaine Blomqvist
Ordf

Sven Persson
Sekr

Kristina Strandberg
Justerare

