Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen ANEA 2012
Styrelsens sammansättning:
Elaine Blomqvist – ordf
Gunilla Björklund - kassör
Sven Persson – sekreterare
Inga-Lill Granberg – ledamot
Kristina Strandberg – ledamot
Revisor: P.O. Sundén med Tore Dahlberg som suppleant
Valberedning: Gun Hellström Dahlberg
Sedan Ove Nordlander under verksamhetsåret lämnat styrelsen, saknades
företrädare för Alvik.
Föreningen konstituerades den 4 september 2011. Det första årsmötet ägde rum
den 16 februari 2012 med 17 medlemmar närvarande.
I juni hölls ett medlemsmöte på Torget i Ersnäs med bl.a. hamburgergrillning,
tipspromenad och boule. Ett 20-tal medlemmar deltog.
I november 2011 presenterade Dominique Lorrette ett förslag till program för
samarbetet under de kommande åren, omfattande sex, sedermera sju projekt.
Styrelsen har ställt sig bakom programmet. Styrelsens arbete under året har
dominerats av detta program.
Här följer en genomgång av programmet. Inom parentes anges den/de inom
föreningen ansvariga för resp. projekt. Vidare informeras om dagsläget även
om vi därmed kommer in på innevarande verksamhetsår.
1. Skolkontakter ( Gun Hellström Dahlberg, Märta Hedström). En ansökan
inom ramen för EU-programmet Comenius Regio har (för svensk del)
inlämnats till Universitets- och högskolerådet om ett samarbete i vilket deltar i
första hand Hedens Förskola i Antnäs, Ersnässkolan och Bergsskolan
(högstadiet). Sökande är Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun
och det ansökta beloppet 38.500 euro. Novéant har ansökt om ett lika stort
belopp. Ett par av våra förskolor och Ersnässkolan är redan engagerade i ett
utbyte i form av brev, teckningar, foton.
2. Ungdomsutbyte inom ramen för EU-programmet ”Ung i Europa”. Ansvarig
föreningsmedlem saknas. Ingen verksamhet under året.
3. Utveckling av anläggningar på kulturens och naturens område (IngaLill och Esbjörn Granberg). Ingen verksamhet under året.

4. Europeisk volontärtjänst (Gunilla Björklund och Sven Persson). Personer i
åldrarna 18-30 år vistas som volontär i samarbetslandet under en period av
mellan två till tolv månader. Novéant har ansökt om medel för volontärers
vistelse både hos oss och i Novéant. I juni 2012 distribuerades ett flygblad till
samtliga hushåll i våra tre byar. Två ungdomar anmälde sitt intresse: Johanna
Hietala från Alvik och Rebecca Elvelin från Antnäs båda i 19/20 årsåldern.
Johanna vistades i Novéant under fyra månader perioden mitten september
2012 - mitten januari 2013. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift bestod i att
assistera i samband med skolluncher och den eftermiddagsverksamhet som
bedrivs av föräldraorganisationen PAUSE (Parents et Adults Unis au Service
des Enfants) samt andra uppdrag av mer sporadisk karaktär.
Rebecca Elvelin kommer att på motsvarande sätt verka som volontär under
fyra månader under andra halvåret i år. Likaså kommer 22-årige Mickaël
Dangin att verka hos oss perioden slutet av maj-början av september i år.
5. Gruppresa till Novéant maj 2013 (Elaine Blomqvist). I början av september
2012 distribuerades ett flygblad till hushållen i Alvik, Antnäs och Ersnäs med
information om den kommande resan. På grund av svag respons beslutade
styrelsen att erbjuda även lulebor utanför våra tre byar att delta i resan. Detta
resulterade i en grupp på 28 personer varav tolv har sin hemort utanför våra
byar.
6. Webbplats (Krister Öhman, Sven Persson). Planer har i samarbete med
Marc Ulbrich i Novéant utformats för hur detta samtalsforum skulle kunna
fungera. Genomförandet har dock inte påbörjats. Däremot fungerar
facebooksajten Four Villages med ett antal aktiva medlemmar. Vidare
informeras om vänortsutbytet på www.mairienoveant.fr och
www.ersnas.se/noveant.
7. Seniorutbyte 50+ ( Kristina Strandberg, Thord Marklund). Ett EU-program
stödjer utbytet av seniorer som vistas i samarbetslandet, engagerade som
volontärer, mellan två till åtta veckor. En ansökan, omfattande sex personer i
vardera riktning är under utarbetande och skall vara inlämnad senast 28 mars
2013.
*
Margaretha Lindbäck, ordf i kommunens vänortskommitté, har kontinuerligt
hållits informerad om utvecklingen. Vidare har skeendet beskrivits i
byabladen ”På gång i Antnäs” och ”Ersnäsbladet”.
Vi kan notera att kontakterna mellan vänorterna också har fortsatt på
individuell basis. Under 2012 besökte sålunda, var och en för sig, familjerna
Blomqvist, Granberg, Flodin, Öhman och Marklund Novéant och sina
respektive värdfamiljer. Något motsvarande resande till oss från Novéant har
dock inte ägt rum.

Medlemsantalet uppgick vid verksamhetsårets utgång till 27 betalande
medlemmar. Medlemsavgiften är 50 kr per medlem. Några av medlemmarna
har förklarat sig kvarstå som passiva medlemmar.
Vid året början hade föreningen 1000 kr i kassan. Beloppet ökade under året
till ca 5 100 kr. Pengarna utgörs i huvudsak av överskott från tidigare
verksamhet och av medlemsavgifter.
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