
Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen ANEA 2019 
 
Styrelsens sammansättning: 
Elaine Blomqvist – ordförande 
Elisabeth Gréen – kassör   
Ingegerd Skoglind Öhman – sekreterare 
Pierre Axhammar – ledamot 
Jan-Olof Hedström – ledamot 
Susanna Selberg – ledamot 
Kristina Strandberg – ledamot 
 
Revisor: P.O. Sundén med Tore Dahlberg som suppleant 
 
Valberedning: Gun Hellström Dahlberg 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten inklusive 
årsmötet. Antalet betalande medlemmar uppgår till 20.  
 
Här följer en punktvis redovisning av verksamheten under 2019. 
 
1. Medlemsmöte 
Vårt traditionella medlemsmöte ordnades den 11 juni. Platsen var denna gång 
Alviks fäbodar där tjugotalet deltagare träffades, styrelsen inräknad. Kvällen 
var som vanligt trevlig och gav tillfälle till umgänge, grillmiddag och 
naturligtvis en klurig tipspromenad. Jan-Olof guidade oss kring stugorna, och 
beskrev livet på fäbodvallen. Vi ser fram emot nästa medlemsträff. 
 
2. EVS - volontärutbytet 
Erasmusprogrammet är numera ersatt av ”Europeiska solidaritetskåren” som 
fungerar på samma sätt som Erasmus gjorde. Dominique har erbjudit sig att 
kontakta Luleå kommuns ansvariga, Natalia Hammarberg, för att höra hur 
kommunen ställer sig i ett framtida samarbete i frågan. Oavsett kommunens 
beslut ser Dominique gärna att vi välkomnar volontärer i våra båda länder även 
om det sker utanför EU-programmet såvida utbytet sker under maximalt en 
månad. 
  
3. Ackreditering hos MUCF  
ANEA ansökte under senhösten 2018 om ny ackreditering för att få ta emot 
EVS. Handläggningstiden var då väldigt lång. Sven Persson sände den 22 
november 2018 in kompletteringar inför beslut som togs av MUCF den 11 
februari 2019. Efter det har Elisabeth haft skriftväxling med handläggare Lisa 
Åkesson som välkomnar oss att komma in med ansökan till Quality label (nya 
versionen av ackreditering). Två nya handläggare kommer då att bedöma och 
handlägga ansökan, som vi kan skicka in när det passar. Särskild länk med 
ansökningsformulär finns, och handläggningstiden är 6–8 veckor. 
 
4. Besöket från Novéant 2020 
Våra vänner från Frankrike kommer till oss 10–17 augusti. 17 personer 
anländer med flyg, medan 3 personer kommer i egen husbil. Förslag på 
gemensamma aktiviteter har påbörjats vid styrelsens senaste möten. 



Detaljplanering av veckoprogrammet startar så snart det är möjligt, och vi 
välkomnar medlemmarnas engagemang. Vi har alla ett trevligt arbete framför 
oss! 

 
4. Informationsspridning  
Det har funnits en monter ledig på stadshuset för ANEA:s räkning. Föreningen 
har samlat på sig diverse saker som är lämpliga att placera däri. Ingegerd har 
under året varit i kontakt med Natalia Hammarberg angående montern och kan 
konstatera att oklarhet råder i frågan. Detta trots att kommunstyrelsen den 13 
februari 2017 efter ANEA:s önskemål om formellt vänortsstatus beslutade att 
”Luleå kommun ingår ett femårigt vänortsavtal med den franska kommunen 
Novéant-sur-Moselle och genomförandeansvaret för avtalet läggs på 
Vänortsföreningen ANEA”.  
 
5. Ekonomi 
Behållningen var 2019-12-31 23 006,68 kr. Av detta är 14 509,04 kr förskott 
för de 3 senaste EVS-ungdomarna; Juliette, Antoine och Jordan. 
Vi har ännu inte fått besked om slutreglering av de EVS projekten. Enligt 
Dominique Lorrette ska vi inte vara skyldiga något utan har pengar att fordra. 
Förhoppningsvis kommer besked innan nästa gruppbesök i augusti 2020 så att 
vi vet vad vi har för kapital att röra oss med. 

 
6. Vänskapsresa i privat regi 
I mitten av maj gjorde Sven Persson, Bo och Pierre Axhammar tillsammans 
med franske vännen Marc Ulbrich en ”cykeltour” i Moselflodens dalgång i 
nordöstra Frankrike. De njöt av cykling och umgänge i det vårliga landskapet. 
 
7. Kronologi för Vänortsföreningen ANEA 
Sven Persson har sammanställt en kronologi över betydelsefulla händelser i 
föreningen under åren 2008–2018, se bilaga till verksamhetsberättelsen. 
 
8. Språkkurs 

  Tre ANEA-medlemmar deltar i franskkurs för att förbättra språkliga förmågan. 
 

  Alvik/Antnäs/Ersnäs den 17 februari 2020 
 

 
 Elaine Blomqvist Ingegerd Skoglind Öhman Elisabeth Gréen 
 Ordförande  Sekreterare  Kassör 
 

 
 

 Pierre Axhammar  Jan-Olof Hedström  Susanna Selberg 
 Ledamot   Ledamot   Ledamot 
 
 

 
 Kristina Strandberg   
 Ledamot      

   


