Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen ANEA 2013
Styrelsens sammansättning:
Elaine Blomqvist – ordf
Gunilla Björklund - kassör
Sven Persson – sekreterare
Inga-Lill Granberg – ledamot
Jan-Olof Hedström - ledamot
Kristina Strandberg – ledamot
Revisor: P.O. Sundén med Tore Dahlberg som suppleant
Valberedning: Gun Hellström Dahlberg
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt nio gånger. Ett medlemsmöte
arrangerades i juni månad med 20 deltagare. Antalet betalande medlemmar
uppgår till 29.
Här följer punktvis huvudinslagen i verksamheten under 2013.
1. Gruppresa.
Den 4 till 11 maj genomfördes ett besök i Novéant med 26 deltagare varav 14
boende i våra tre vänortsbyar. Margaretha Lindbäck, kommunfullmäktiges
ordf, var en av deltagarna. En ansökan om stöd inom ramen för EUprogrammet ”Ett Europa för medborgarna” hade avslagits. Gruppen
genomförde fyra förberedande möten. Värdarna bjöd på ett välorganiserat,
varierat och, innehållsrikt program med gott utrymme för individuella
önskemål utan att på något sätt inkräkta på den gemensamma fransk/svenska
samvaron. Ett axplock av resenärernas kommentarer efter resan följer här.
Det starkaste minnet: byggandet av en grillplats; sensuella frukostar; en
gränssten med ett F och ett borthugget D; värdarnas generositet, gästfrihet,
öppna sinnen och smittande glädje; Loppis; utflykten till Schengen; en båttur
till Metz; liljekonvaljer som välkomstbukett; byns smala gator; välsmakande
mat. Den genomgående kommentaren var den värme och gästfrihet vi mötte
från värdfamiljernas sida.
Övriga kommentarer: mer tid med värdfamiljerna; gärna ett besök i kyrkan; så
här ska vänortsutbyten fungera.
2. Volontärutbyte
* Mickaël Dangin verkade i Luleå från mitten av maj till slutet av augusti. Han
bodde hos åtta olika värdfamiljer och genomförde ett varierat arbetsprogram:
framträdande i skolor; assistent på förskolor; översättningsarbeten; veckans
bloggare i NK; krönikor på NKs sajt; arbete på Röda Korsets Kupan och

Frälsningsarmén Myrorna. I samband med vistelsen arrangerade också ANEA
tre franska caféer i Soldattorpet på Torget i Ersnäs.
* Rebecca Elvelin från Antnäs bodde och verkade i Novéant september till
årsskiftet. Verksamheten var koncentrerad till skolan och ortens Frititids.
Rebecca arbetade också tidvis i biblioteket med dess svenska avdelning.
Krönikor för våra hemsidor och artiklar i byabladen levererades.
3. Ansökningar
I början av verksamhetsåret färdigställde Dominique Lorrette två ansökningar
iu en fransk version som ANEAs sekr översatte till svenska.
* Comenius Regio handlade om ett samarbete mellan skolorna; för svensk del
Hedens förskola, Ersnässkolan och Bergsskolan. Det ansökte beloppet var
38 500 €. Novéant ansökte om ett lika stort belopp. Handläggande myndighet i
Sverige var Universitets- och Högskolerådet. I slutet av året kom det
slutgiltiga beskedet om att ansökan avslagits.
* Seniorvolontärprojektet 50 + handlade om ett utbyte av volontärer, 50 år
och äldre. Handläggande myndighet var densamma som nyss nämnda. Det
ansökte beloppet uppgick till 10 400 € för svensk del. Även denna ansökan
avslogs under hösten. Styrelsen beslutade att tillsammans med Novéant
undersöka förutsättningarna att genomföra detta utbyte utan EU-stöd.
4. Sjupunktsprogrammet
Redan i slutet av 2011 presenterade Dominique Lorrette en arbetsplan för de
kommande åren. Planen kom så småningom att omfatta sju projekt. Fyra av
dessa har aktualiserats i olika former (se punkterna 1 till 3 ovan). Tre av
projekten är sålunda vilande: EU-programmet ”Ung i Europa” (Jeunesse en
action), utveckling av kulturmiljöprojekt och etablerandet av en gemensam
diskussionssajt.
5. Privata besök
Under 2012 besökte fem familjer från våra byar sina värdar i Novéant. Några
sådana kontakter förekom inte under 2013, varken i sydlig eller nordlig
riktning.
6. Publicitet
Tack vare volontärutbytet har vänortskontakterna uppmärksammats en hel del.
ovan. Till vad som noteras under punkten 2 kan läggas inslag både i radio och
TV i anslutning till Dangins vistelse. En stor intervju med Rebecca Elvelin i
tidningen Extra kan lämpligen också noteras i detta sammanhang även om
publiceringen ägde rum i januari 2014. Också i Républicain Lorrain har bilder
och texter förekommit om våra kontakter.

7. Regionala nivån
En överenskommelse om samarbete på den regionala nivån mellan å ena sidan
Norr- och Västerbottens län, å den andra sidan regionen Lorrain ingicks 1997.
Kontakter har under åren ägt rum med skiftande intensitet men på senare år
blivit allt glesare vad avser Norrbotten. Vid besöket i maj (punkt 1 ovan) togs
initiativ för att blåsa nytt liv i detta samarbete. Förhoppningsvis kommer detta
att ske under 2014.
8. Den närmaste framtiden
* Novéant har ansökt om ett fortsatt volontärutbyte under en
fyramånadersperiod hösten 2014 med en volontär i vardera riktning.
* Novéant har föreslagit att ett nytt försök görs att erhålla en EU-finansiering
av samarbetet mellan skolorna. Detta förutsätter att Barn- och
Utbildningsförvaltningen ställer sig till förfogande som ansvarigt organ från
svensk sida.
* Överväganden fortsätter hur ett volontärutbyte 50+ skulle kunna genomföras.
* Beslut fattas under 2014 om det kommande besöket av en grupp medborgare
från Novéant antingen sommaren 2015 eller vårvintern 2016.
* Det finns ett starkt behov av att engagera yngre personer i vänortssamarbetet.
* Som ett resultat av kontakter i samband med Dangins besök har ett utbyte
mellan högstadierna i Örnäset och Björkskatan med ett högstadium i Novéants
grannkommun, Ars-sur-Moselle etablerats.
9. Ekonomi
Vid året början hade föreningen 5 100 kr i kassan. Kassabehållningen vid årets
utgång uppgår till avrundat 5 900 kronor. Inkomsterna för föreningen har varit
medlemsavgifter och loppmarknaden i Novéant. Utgifterna har bestått av div
utlägg i samband med Novéant-resan och för våra volontärer Mickaël och
Rebecca.
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