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Årsmöte med Vänortsföreningen ANEA 

Tidpunkt:13 mars 2017  kl 19.00 
Plats: Skolan, Alvik  

1.  Årsmötet öppnas av styrelseordf  Elaine Blomqvist. Mötet har samlat 17 deltagare.  

2. Till ordförande för årsmötet väljs Elaine Blomqvist. 

3. Till sekreterare för mötet väljs Sven Persson. 

4. Till justerare väljs Elisabet Sebardt Persson och Krister Öhman. 

5. Dagordningen godkänns.   

6. Sekr gör en kort sammanfattning av Verksamhetsberättelsen (bilaga 1), som 
därefter  läggs till handlingarna.  

7. Årsredovisningen framgår av bilaga 2. Kassören föredrar revisionsberättelsen 
(bilaga 3).  

8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

9. Årsmötet beslutar följa valberedarens (Gun Hellström Dahlbergs) förslag och väljer 
Elaine Blomqvist till ordförande för ett år.  

10. Årsmötet följer valberedarens förslag att välja Susanna Selberg, Jan-Olof  Hedström  
och Rita Lindgren Poromaa som ledamöter för två år. Elisabeth Greén, Sven Persson 
och Kristina Strandberg har ett år kvar av sin mandatperiod. 

11.  P.O Sundén,  med Tore Dahlberg som suppleant, väljs som revisor för ett år. 

12. Årsmötet utser Gun Hellström Dahlberg som valberedare på ett år.  

13. Årsmötet besluta om oförändrad  årsavgift dvs 100 kronor för enskild och 250 
kronor för familj. 

14. Vår fjärde volontär Hanna Wahlbergs föräldrar, Maria och Christer, deltog  i 
årsmötet och vår förening fick två nya medlemmar. De kunde  rapportera att Hanna 
finner sig väl till rätta i Novéant, har ett gott utbyte av sitt arbete på  Fritids (PAUSE), 
av samvaron med sina värdfamiljer och med Jordan under de två månader då de  båda 
arbetade tillsammans samt att det franska språket är en uppfriskande utmaning. 



Hanna återkommer till Luleå den 5 maj. Då blir det tillfälle för de båda att  fundera på 
en del arbetsuppgifter som ansluter till den aktuella samarbetsplanen. Här ingår bl a  
utformningen av en gemensam loga för vårt samarbete. Maria W kommer att vara 
behjälplig på den punkten. Maria kommer också att se till att media uppmärksammar de 
båda ungdomarna då de båda finns på plats här i Luleå i maj och juni.  

15. Kommunfullmäktige beslutade i januari i år att Novéant också formellt blir en av 
kommunens vänorter.  

16. En viktig styrelseuppgift det kommande året blir att aktivera medlemsvärvningen 
och då på ett tydligt sätt klargöra fördelarna med att gå med i ANEA.  

17. Ett forum för ANEA-aktivister år facebookgruppen Four Villages med 58 
medlemmar. Ambitionen att etablera en webbplats för tankeutbyte mellan ”aneaner” har 
dock stannat upp. 

18. Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

Elaine Blomqvist   Sven Persson 
Ordf    Sekr 
 

 

Elisabet Sebardt Persson  Krister Öhman 
Justerare   Justerare 
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