Sammanträde med styrelsen för Vänortsföreningen ANEA
8 februari 2016
Deltagare: Elaine Blomqvist, Elisabeth Gren, Jan-Olof Hedström, Kristina
Strandberg, Sven Persson. Adjungerade: Danielle Åström, Tord Marklund,
Gun Hellström Dahlberg, Rolf Josefsson, Krister Öhman, Margaretha
Pohjanen, Stig Blomqvist.
Plats: Hos Elaine i Svedjan.
1. Jan-Olof valdes att jämte ordf justera dagens protokoll.
2. Besöket
PROGRAMMET
Den slutgiltiga programversionen delas ut. Kompletterande information:
Söndag: På grund av säkerhetsrisken kommer inte gästerna tillåtas ”ratta”
skotrarna (undantag Rolf J).
Måndag: Separata luncher.
Tisdag: Kostnaden Ebbenjarka 50:-/person. 18 anmälningar till Kristina.
Onsdag: Kostnaden Tranuträsk 75:-/person. Elaine har tagit emot 40
anmälningar. Färdväg: E 4 till Norrfjärden. Till höger mot Sjulsmark. Efter 6-7
km skylt till höger Tranuträsk. Därefter cirka 1 km.
Fredag: Värdarna har via mejl erhållit PM rörande programinnehållet. En del
deltar i måltid Sörbyakyrkan kl 18 bl a Rollin/Imbs. Kostnad
50:-/person. Anmälan till Kristina.
MAT
Elaine samordnar och har behov av handräckning. (Se föregående protokoll.)
TRANSPORTER
Vissa oklarheter rörande transporterna till och från studiebesöken fredag. Får
lösas på plats.
EKONOMI. Kommunen har ombetts utbetala bidraget, 12 000 kronor, till
föreningen. Sörbyhallen ger oss 15 % rabatt. Alla, som gör inköp för

gemensamma måltider, sparar kvitton för framtida reglering. Förslaget om en
viss ”utdelning” till värdfamiljerna av de kommande EVS-pengarna bordläggs.
3. Övriga frågor i anslutning till besöket
* Jan-Olof kontaktar Susanna om megafonen. Den kan också behövas vid
andra tillfällen förutom under stadsvandringen måndag.
* Esbjörn Granberg inbjuds till måltiden söndag.
* Renskinn kan inhandlas på varuhus såsom Jula, Biltema och sportaffärer.
Kristina kan förmedla inköp av lammskinn för 800:-. Butik i Kyrkbyn, 200
meter från Hägnan: shopinlapland.com
* Kom ihåg söndagsmåltidens röda inslagen.
* Miniutställningen hängs i Biblioteket torsdag 11 februari.
* Kommunen har ställt i utsikt en mindre gåva som delas ut vid
avskedsmiddagen.
* SP har sammanställt en informationsmapp för gästerna innehållande
broschyrer, program, deltagarlista och PM för programmet fredag 19 februari.
Mappen överlämnas till värdarna f.v.b.
* Elisabeth meddelar att några platser finns tillgängliga i parkeringshuset
Karpen.
4. Styrelsen sammanträder måndagen den 22 februari kl 19.00
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