
 
 
 
Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen ANEA 2015 
 
Styrelsens sammansättning: 
Elaine Blomqvist – ordf 
Elisabeth Gren - kassör   
Sven Persson – sekreterare 
Jan-Olof Hedström – ledamot 
Rita Poromaa - ledamot 
Kristina Strandberg – ledamot 
 
Revisor: P.O. Sundén med Tore Dahlberg som suppleant 
 
Valberedning: Gun Hellström Dahlberg 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt åtta gånger. Dessutom har 
två sammanträden ägt rum med Dominique Lorrette: 10 februari och 15 juli. 
Antalet betalande medlemmar uppgår till 33. 
 
Här följer en punktvis redovisning av verksamheten under 2015. 
 
1. Medlemsmöte 
 
Den 12 juni arrangerades ett medlemsmöte på Torget i Ersnäs med 20-talet 
deltagare. I mötet deltog också fem av våra sex EVS-ungdomar. Den som 
saknades var Mickaël Dangin. Denise Dawo (50 + projektet, se nedan) fanns 
också på plats. 
  
Styrelsen informerade om pågående projekt. Naturligtvis ingick en 
tipspromenad i arrangemanget.  
 
2. Volontärutbyte 
  
EU-programmet ”Europeisk volontärtjänst” utgör ett kontinuerligt pågående 
projekt inom vårt vänortssamarbete. Tre ungdomar från vardera land har hittills 
deltagit: Johanna Hietala från Alvik, Rebecca Elvelin från Antnäs, Julia 
Stenlund från Boden, Mickaël Dangin och Antoine Fleckenstein från Novéant, 
Juliette Leuner från Ars-sur-Moselle. EVS-perioden har varat fyra månader 
med undantag för Fleckenstein vars vistelse som EVSare varade i elva 
månader. 
 
Dessa vistelser har påverkat de sex ungdomarnas tillvaro. Juliette Leuner 
stannade kvar efter periodens slut för att arbeta på restaurang och återvände hit 
i januari 2016 för fortsatt arbete inom den branschen. Julia Stenlund återvände 
till Novéant och arbetade där på deras motsvarighet till Fritids under sju 
månader. Mickaël Dangin ”upptäcktes” på sin hemort och blev den yngste 
ledamoten av Novéants kommunstyrelse. Hietala/Fleckenstein fann varandra. 
 



Dominique Lorrette har inlämnat en ny ansökan om ett EVS-utbyte som skulle 
inledas kommande höst/vinter om den beviljas.  
 
 
3. Erasmus + 
 
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 besked om att ansökan beviljats. Projektet inleddes i 
januari 2015, pågår till utgången av augusti 2016 och har en budget på drygt 
87 000 €. Från vår sida deltar följande skolor: Hedens förskola, Ersnässkolan, 
Bergsskolan och Örnässkolan. Projektets huvudman från svensk sida är 
kommunens skolförvaltning. Gun Hellström Dahlberg med Kristina Strandberg 
som suppleant deltar som företrädare för ANEA i ledningsgruppen.  
 
Lärare, elever och administratörer ingår i utbytet. Följande citat ur ett mejl från 
Håkan Wiklund vid Tillväxtkontoret, Luleå kommun, får illustrera hur 
projektet upplevs: 
 
” 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.” 
 
Verksamhetsberättelsen för 2016 kommer att innehålla en utvärdering av 
projekt ”RYSA”.   
 
4. Projekt 50 + 
 
I samråd med Novéant beslutade vi att genomföra ett volontärprojekt för 
seniorer utan EU-stöd. Därmed får vi fria händer vid utformningen. 
Programmet planerades att omfatta fyra personer à två veckor i vardera 
riktning. 
 
Denise Dawo besökte oss under två veckor i juni och bodde hos familjerna 
Strandberg och Tord Marklund. Ett varierat program hade förberetts och 
genomfördes. 
 
28 september avreste Elisabeth Gren, Kristina Strandberg, Margareta Pohjanen 
och Tord Marklund till Novéant. Besöket varade för Elisabeths och Kristinas 
del i en vecka, för Tords och Margarethas del i två veckor. Plockning av 
vindruvor, cykeltur, besök på vineri och ett bio-jordbruk var några av 
programinslagen. 
 
Därmed är vi ”skyldiga” Novéant fyra besöksveckor. 
 
 
 



5. Gruppbesök 
 
Grupper härifrån har besökt Novéant i juli 2010 och i maj 2013. Från Novéant 
har vi tagit emot en grupp i augusti 2011. Ett andra besök från Novéant 
genomfördes i februari 2016. 
 
Med början i juli har styrelsen med adjungerade under verksamhetsåret vid fem 
sammanträden haft förberedelser av besöket som en huvudpunkt på 
dagordningen. 
 
Lorrette Dominique hade i september inlämnat en ansökan om EU-stöd för 
detta besök, en ansökan som dock inte beviljades.  
 
En redovisning av genomförandet av besöket kommer att lämnas i 
verksamhetsberättelsen för 2016. 
 
 
6. Privata besök 
 
Under 2012 besökte fem familjer från våra byar sina värdar i Novéant. Några 
sådana kontakter förekom inte under 2013.  Däremot genomfördes under 2014 
tre kontakter av det här slaget. Under 2015 förekom en kontakt av detta slag 
(ordf med make). Vi konstaterar att det genomgående rör sig om besök i 
nordsydlig riktning dock med ett undantag detta år: Familjen Lorrette gjorde i 
juli på genomresa till Nordnorge ett kort besök i våra trakter. 
 
 
7. Publicitet 
 
I juli innehöll Norrbottens Kuriren ett stort reportage om våra EVS-ungdomar. 
I november innehöll samma tidning ett helsidesreportage om franska elevers 
besök inom projektet RYSA. (Bilaga 1). 
 
Givetvis berättas fortlöpande om novéantsamarbetet i våra byablad och på våra 
byasajter. 
 
Mickaël Dangin har etablerat en sajt www.4villages.eu Viss trafik förekommer 
också i Facebook-gruppen ”Four villages” 
.  
 
8. Formell status 
 
Den 5 augusti 2011 undertecknade Dominique Lorrette som företrädare för 
kommunen Novéant-sur-Moselle och kommunfullmäktigeordförande 
Margaretha Lindbäck som företrädare för Luleå kommun ett dokument 
rubricerat Vänortsavtal (bilaga 2). Vid en ansökan till kommunens 
vänortskommitté om stöd till gruppbesöket februari 2016 framkom att Novéant 
formellt inte är en av kommunens vänorter. Därför avslogs ansökan. 
 



En översyn av kommunens vänortsverksamhet genomförs för närvarande. 
ANEA sände av det skälet en skrivelse, daterad 7 december 2015, till 
Vänortskommittén (bilaga 3). Den avslutades med följande hemställan: 
 
”Vår (ANEA:s) önskan är att kommunens vänortskommitté föreslår 
Kommunfullmäktige att vårt samarbete med Novéant-sur-Moselle 
 
dels erkänns som ett positivt inslag i kommunens internationalisering 
 
dels att Novéant-sur-Moselle ges formell status som vänort till Luleå med 
tillägget att genomförandet åvilar Vänortsföreningen ANEA:”  
 
Ett ställningstagande kan förväntas ske inom den närmaste framtiden. 
 
9. Ekonomi 
 
Behållningen vid årets början uppgick till 37 582 kr (kassa 490 kr, bank 37 092 
kr). Drygt 30 tkr hänförde sig till innestående medel avseende EVS-projektet.  
Behållning vid årets slut uppgick till 1 433 kr (kassa 63 kr, bank 1370 kr). 
Vidare hade föreningen vid årets slut en fordran sammanhängande med EVS-
projektet på 6 750 kr och en skuld till sekr på 1 500 kr.   
 
Alvik/Antnäs/Ersnäs den 2 mars 2016 
 
 
Elaine Blomqvist Sven Persson  Elisabeth Gren 
Ordf  Sekr  Kassör 
 
 
Jan-Olof Hedström  Rita Poromaa Kristina Strandberg 
Ledamot  Lesdamot  Ledamot  


