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Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen ANEA 2021 
 
Styrelsens sammansättning: 
Elisabeth Greén – ordförande 
Susanna Selberg – kassör   
Ingegerd Skoglind Öhman – sekreterare 
Elaine Blomqvist – ledamot 
Helena Sundström – ledamot 
Pierre Axhammar – ledamot 
Tord Marklund – ledamot 
Johanna Hietala – suppleant 
Alexandra Gren – suppleant 
 
Revisor: Per Olof Sundén med Tore Dahlberg som suppleant 
 
Valberedning: Gun Hellström Dahlberg 
 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda möten. På grund av coronapandemin 
pausades årsmöte i fysisk form detta år, och ersattes med digital hantering av årsmötesformalia. 
Samtliga styrelseposter, valberedare och revisorer förlängdes ett år. Dessutom invaldes Alexandra 
Gren och Johanna Hietala som suppleanter. Kristina Strandberg hade avsagt sig sitt uppdrag och 
ersattes via fyllnadsval. Ersättaren Helena Sundström har i oktober avsagt sig uppdraget, och vid 
styrelsemöte 20 oktober beslutades att styrelsen fram till kommande årsmöte arbetar utifrån befintliga 
ledamöter samt de invalda tillskotten Alexandra och Johanna. Ordinarie möten och aktiviteter har 
under året fått anpassas efter rådande omständigheter. Styrelsen har under året dryftat aktuella frågor 
via e-post och/eller telefon. Antalet betalande medlemmar för året uppgår till 26. 
 
Här följer en punktvis redovisning av verksamheten under 2021. 
 
1. Medlemsmöte 
Vårt traditionella medlemsmöte anordnades den 14 september. Platsen var även denna gång torget och 
Torpet i Ersnäs, där 17 deltagare välkomnades av ordförande Elisabeth Greén och delar av styrelsen. 
Trots ihållande regn utomhus var stämningen god i Torpet där hamburgare med tillbehör, kaffe och 
god kaka avnjöts medan brasan sprakade och småpratet fyllde rummet. Susanna Selberg modifierade 
den obligatoriska tipspromenaden till inomhusvariant och alla svarande belönades med pris. Styrelsen 
informerade om aktuella frågor och deltagarna var aktiva i resonemanget, som bland annat handlade 
om planer inför nästa besök från Novéant i augusti 2022. Gruppfoto togs på styrelsen och Elisabeth 
har skickat bilden till Four Villages och Dominique Lorrette. Förhoppningsvis erhåller vi motsvarande 
från dem. Krister Öhman informerade om att det finns mycket ANEA-materiel på Ersnäs hemsida, se 
www.ersnas.se under fliken ANEA, där information om föreningens verksamhet återfinns. 
 
 
2. Besök från Novéant 
Tjugo personer från vår vänort skulle ha besökt oss 10–17 augusti 2020. Tyvärr blev resan inte aktuell 
på grund av pandemin. Våra franska vänner fick kostnaderna återbetalda för den bokade resan. 
Dominique Lorrette har meddelat att de preliminärt gärna besöker oss under första veckan i augusti 
2022. Vi återupptar planering för att ta emot gruppresenärerna om panedemiläget avsevärt förbättras 
och resan åter blir aktuell. Aktivitetsförslag finns noterade sedan våren 2020, och en del nya uppslag 
har utvecklats under 2021.  
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3. Informationsspridning  
FaceBookgruppen ”Four villages” finns sedan ett antal år som privat grupp. En ny FaceBooksida 
benämnd ”Vänortsföreningen ANEA” är utvecklad av Alexandra Gren, i syfte att ge information om 
vänortsföreningen i bredare perspektiv.  
 
Johanna Hietala och Susanna Selberg har tagit fram en logotype för vänortsföreningen. Denna kan 
användas i föreningens dokument, presentationsmaterial etcetera, och är förmedlad till vår franska 
grupp. Avsikten är att synliggöra föreningen i olika sammanhang. Logotypen finns nu på nya 
FaceBooksidan och på ANEA-sidan på www.ersnas.se 
 
 
4. Formellt vänortsavtal  
Sven Persson har åtagit sig uppgiften att utforma det formella vänortsavtalet, som är beslutat i 
kommunstyrelsen 13 februari 2017. Tyvärr har sådant avtal ej upprättats efter kommunstyrelsens 
beslut, varför detta nu görs retroaktivt. Han har nu återupptagit kontakterna i ärendet med Dominique 
Lorrette och Nataliia Hammarberg, strateg för internationellt samarbete, Luleå kommun.   
Sven Persson har för övrigt påbörjat en översyn av hur vänortssamarbetet ska se ut framöver. 
 
 
5. Ekonomi 
Behållningen 2021-12-31 var 36 114, 54 kr, varav 930, 50 EUR är utbetalningen för EVS avseende de 
tre senaste EVS-ungdomarna; Juliette, Antoine och Jordan. 
 
 
 
Alvik/Antnäs/Ersnäs den 22 januari 2022 
 
 

 
 
Elisabeth Greén Ingegerd Skoglind Öhman Susanna Selberg 
Ordförande  Sekreterare  Kassör 
 

 
 
 
Elaine Blomqvist Helena Sundström Pierre Axhammar 
Ledamot   Ledamot   Ledamot 
 

 
 

 
Tord Marklund Johanna Hietala Alexandra Gren  
Ledamot  Suppleant  Suppleant  
  
  
 
 
 
 


