Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen ANEA 2016
Styrelsens sammansättning:
Elaine Blomqvist – ordf
Elisabeth Gren - kassör
Sven Persson – sekreterare
Jan-Olof Hedström – ledamot
Rita Poromaa - ledamot
Kristina Strandberg – ledamot
Susanna Selberg - ledamot
Revisor: P.O. Sundén med Tore Dahlberg som suppleant
Valberedning: Gun Hellström Dahlberg
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt elva gånger. Vid ett av
sammanträdena – den 4 augusti – deltog Dominique Lorrette (bilaga 1).
Antalet betalande medlemmar uppgår till 34. Dessutom en stödjande medlem.
Här följer en punktvis redovisning av verksamheten under 2016.
1. Gruppbesök
Årets stora händelse och arrangemang var besöket 12-21 februari av 33
vänortsmedborgare från Novéant. Åtta värdfamiljer i våra tre byar tog emot.
Grupper härifrån har besökt Novéant i juli 2010 och i maj 2013. Från Novéant
har vi tagit emot en grupp i augusti 2011. Detta blev sålunda det andra besöket
från Novéant.
I juli 2015 inledde styrelsen förberedelserna. Sammanlagt har nio
styrelsesammanträdena genomförts med det stundande besöket som
huvudpunkt på agendan.
Lorrette hade i september inlämnat en ansökan om EU-stöd för detta besök, en
ansökan som dock avslogs. Däremot erhöll vi 12 000 kronor från kommunen
och 2 500 kronor från Luleå Energi.
I bilaga 2 till denna verksamhetsberättelse lämnas en redogörelse för besöket.
2. Medlemsmöte
Den 21 juni arrangerades ett medlemsmöte på Torget i Ersnäs med 14
deltagare.

3. RYSA
Dominique Lorrette ansökte inom ramen ett EU-program på skolans område,
”Erasmus +”, våren 2014 om medel för vårt hittills ekonomiskt mest
omfattande projekt. Projektrubriken lyder ”Rytmer och årstider - RYSA”. I
september 2014 kom beskedet att 87 000 € beviljats projektet. Projektet
inleddes i januari 2015 och avslutades i oktober 2016.
Från vår sida har följande skolor deltagit: Hedens förskola, Ersnässkolan,
Bergsskolan och Örnässkolan. Projektets huvudman för svensk del har varit
kommunens skolförvaltning. Gun Hellström Dahlberg med Kristina Strandberg
som suppleant har som företrädare för ANEA ingått i ledningsgruppen.
Lärare, elever och administratörer har deltagit i utbytet. Följande citat ur ett
mejl från Håkan Wiklund vid Tillväxtkontoret, Luleå kommun, får illustrera
projektet:
” Vill passa på att tacka för det arbete ni (ANEA) gör och vad detta har
bidragit till i Luleå. Jag hade själv förmånen att få ha en fransk elev boende
hos oss i en vecka inom ramen för skolprojektet med Bergsskolan och
Örnässkolan. Det var fantastiskt bra. Och vad jag förstår är alla svenska elever
och deras familjer jätteglada för att de har fått vara med i detta utbyte.”
Projektet avslutades med ett seminarium i Novéant 18-20 september. Gun
deltog som representant för ANEA.
120 personer har sammanlagt medverkat i detta skolutbyte. Många kontakter
har knutits också på det personliga planet.
Det kan konstateras att utfallet har överlag varit positivt. Dock hade projektet
tjänat på om det koncentrerats till färre skolor och färre nivåer, sålunda mer
djup och mindre bredd. En fortsättning med det senare som utgångspunkt är
inte utesluten.
Ett 20-tal skolor i Lorraine har visat intresse att etablera kontakter liknande
dem som skett inom ramen för RYSA. En del av det avslutande seminariet i
Novéant ägnades åt en sammankomst med dessa intressenter.
Informationen om RYSA på vår ”hemmaplan” har varit bristfällig. T ex finns
ingenting om projektet på kommunens hemsida. Det finns ett förslag att sprida
information om RYSA till skolförvaltningar i vårt län.
4. Projekt 50 +
I samråd med Novéant beslutades 2015 att utan EU-stöd genomföra ett
volontärprojekt för seniorer. Överenskommelsen innebär ett utbyte som
omfattar åtta besöksveckor i vardera riktning. Efter det utbyte som ägde rum
2015 är vi ”skyldiga” Novéant fyra besöksveckor.

5. EVS
Lorrettes föreslog i början av verksamhetsåret att genomföra ett reciprokt
EVS-utbyte utanför EU-programmet. Styrelsen tillstyrkte förslaget.
Victor Badinier vistades i Sörbyarna 16 dagar och togs emot av fyra
värdfamiljer. Hans volontärinsats var främst knuten till Måttsunds förskola.
Försöken att rekrytera en ung person i Sörbyarna för en motsvarande vistelse i
Novéant misslyckades.
Lorrettes arbete med en EU-ansökan om ett fjärde EVS-par blev
framgångsrikt. Försöken att i våra tre byar rekrytera en ung person som skulle
tillbringa fyra månader i Novéant misslyckades. Liksom fallet var beträffande
den tredje EVS-omgången fick rekryteringsprocessen förflyttas till Centrum.
Styrelsen mötte och valde 20-åriga Hanna Wahlberg som vår fjärde EVSare.
Hon inledde fyramånadersperioden i början av januari 2017 medan hennes
franske motsvarighet, Jordan Legras, inleder sin volontärperiod hos oss i
början av mars 2017. Redogörelse för detta utbyte kommer sålunda att ingå i
verksamhetsberättelsen för 2017.
6. Publicitet
Styrelsen har funnit att det finns ett behov av att försöka förbättra
informationen om ANEA. En utställning om verksamheten, omfattande fyra
skärmar, har producerats. Den premiärvisades på Stadsbiblioteket under några
februariveckor.
Styrelsemedlemmar informerade under sommaren om ANEA vid tre olika
evenemang i Antnäs, Alvik resp Ersnäs..
Försöken att väcka medias intresse för vår verksamhet har inte alltid varit
framgångsrika. Tyvärr måste också konstateras att vårt vänortsutbyte heller
inte väckt ett växande intresse bland våra egna bybor
Givetvis berättar vi fortlöpande om novéantsamarbetet i våra byablad och på
våra byasajter.

7. Ekonomi
Behållningen vid årets början uppgick till 1 433 kr (kassa 63 kr,
bank 1 370 Kr). Behållning vid årets slut uppgick till 7 787 kr (kassa 203 kr
bank 7 584 kr).
EVS-projekten, sammanhängande med volontärerna Fleckenstein och Leuner,
är ännu inte slutredovisade. Då så sker, kommer ANEA att tillföras ytterligare
medel.
Alvik/Antnäs/Ersnäs den 15 februari 2017
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