
      
 
Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen ANEA 2017 
 
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 nio gånger.  
Antalet betalande medlemmar uppgår till 30.  
 
Här följer en punktvis redovisning av verksamheten under 2017. 
 
1. Medlemsmöte 
 
Den 12 juni arrangerades vårt traditionella medlemsmöte på Torget i Ersnäs 
med 11 deltagare, styrelsen inräknad. Som vanligt ingick en tipspromenad i 
aktiviteterna. Guldet gick till Susanna S. 
  
2. EVS nummer fyra 
 
Vår fjärde volontär, Hanna Wahlberg, inledde i början av januari sin vistelse i 
Novéant. I samband med rekryteringen visade det sig att ingen ung person i 
våra tre byar anmälde intresse. Därför fick vi liksom förra gången (volontär 
nummer tre) överskridas våra byagränser för att finna den fjärde volontären. 
 
I början av mars anlände Jordan Legras till Sörbyarna för en motsvarande 
volontärvistelse. I samband med det sedvanliga introduktionsseminariet befann 
sig Jordan i Stockholm. På återvägen till Luleå råkade han befinna sig i 
närheten av attentatet på Drottninggatan den 7 april. Denna traumatiska 
händelse påverkade honom så djupt att han beslöt sig för att avbryta 
sverigevistelsen. Jordan återvände till Novéant den 10 april. 
 
3. EVS nummer fem 
 
Dominique L. har ansvarat för ansökningarna inom ramen för EU-programmet 
Erasmus för att finansiera volontärutbytet. Detta kräver en betydande 
arbetsinsats från hans sida.  
 
När vi kom överens om att rekrytera ett femte reciprokt volontärpar – en från 
oss söderut, en från Novéant norrut – genomförde Dominique på nytt denna 



ansökningsprocedur som även denna gång blev framgångsrik. 6 800 € 
beviljades. 
 
I april månad framkom att den involverade myndigheten från svensk sida, 
”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor” (MUCF) krävde att 
ANEA skulle ersätta Luleå kommun som mottagande organisation. Genom 
invändningar från myndighetens sida mot delar av vårt volontärmottagande 
fördröjdes processen, som skulle resultera i ANEA:s ackreditering som 
mottagande organisation. Av den anledningen passerades ett sista datum för 
ackrediteringen. Följden blev att de medel som skulle ha finansierat vårt 
mottagande av den femte franska volontären drogs in.  
 
Genom tillmötesgående från Novéants sida blev det ändå möjligt för oss att 
sända vår femte volontär. Även denna gång fick vi i vår rekrytering lämna våra 
egna byar. Elsa Estling, 19 år, valdes. Elsa tillbringar sina fyra månader i 
Novéant med början månadsskiftet februari/mars.  
 
4. Den tredje resan 
 
Vi har i grupp besökt Novéant vid två tillfällen: juli 2010 och maj 2013. Likaså 
har vi vid två tillfällen tagit emot gäster från Novéant: augusti 2011 och 
februari 2016. Varje resa samlade ett 30-tal deltagare.  
 
Under detta verksamhetsår har förberedelserna inletts för vårt tredje 
gruppbesök i Novéant. Detta besök kommer att genomföras 9 – 15 juli 2018.  
 
5. Formell vänort 
 
Novéant har till en början inte haft status som en av Luleå kommuns vänorter. I 
december 2015 sände ANEA:s styrelse en skrivelse till kommunen med 
önskemålet om att vårt samarbete skulle ges denna formella status.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2017 att tillmötesgå vårt önskemål 
med följande beslutsformulering: ”Luleå kommun ingår ett femårigt 
vänortsavatal med den franska kommunen Novéant-sur-Moselle och 
genomförandeansvaret för avtalet läggs på vänortsföreningen ANEA.” 
  
6. Fana 
 
ANEA ansökte 2016 hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag om att tilldelas en 
fana som skulle överlämnas till vår vänort Novéant. I april 2017 informerades 
ANEA om Stiftelsens positiva beslut. Av de 45 fanor som det året delades ut 
till föreningar och organisationer i landet erhöll vi sålunda en.  Fanan kommer 
att överlämnas i samband med det kommande besöket i juli.  
 
 
 
 
 



7. Ekonomi 
 
Behållningen vid årets början uppgick till 7 787 kr (kassa 203 kr, 
 bank 7 584 kr).  Behållning vid årets slut uppgick till 24 866 kr (kassa 403 kr 
bank 24 463 kr).  
 
EVS-projekten, sammanhängande med volontärerna Fleckenstein, Leuner och 
Legras är ännu inte slutredovisade. 
 
 Alvik/Antnäs/Ersnäs den 21 februari 2018 
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Ordf  Sekr  Kassör 
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Kristina Strandberg 
Ledamot   


