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Årsmöte med Vänortsföreningen ANEA 

Tidpunkt: 7 mars 2016  kl 19.00 
Plats: Ankaret, Ersnäs  

1.  Årsmötet öppnas av styrelseordf  Elaine Blomqvist. Av 34 medlemmar och 
ytterligare sju inbjudna är tolv närvarande vid årsmötet. 

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. Vissa kommentarer avseende Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) framförs varefter 
denna  läggs till handlingarna.  

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

8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.  

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

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

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

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

13. Årsmötet beslutar att årsavgiften ska vara 100 kronor för enskild och 250 kronor 
för familj med barn. 

14. Novéant har inte formell status som vänort till Luleå. F.n. genomförs en översyn av 
kommunens vänortsverksamhet. Av det skälet har ANEA tillställt  kommunen en 
skrivelse som utmynnar i förslaget att vårt samarbete ska formaliseras (bilaga 4). 

Ingen företrädare för kommunen hade tillfälle att delta i avskedsmiddagen i samband 
med det franska besöket. 



15.  För att säkra verksamheten  på sikt behöver föreningen fler medlemmar. Inte minst 
är en förstärkning bland  unga en  nödvändighet. Kommunens hemsida är ett forum. Via 
media kan önskemålet spridas. Vi  själva bearbetar den nära bekantskapskretsen. En 
radannons   kan vår  budget klara av.  Ett första steg vore att värva stödmedlemmar  
varvid årsavgiften begränsas till 50 kronor.  

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att driva frågan  vidare. 

16. En ny samarbetsplan  undertecknades i samband med det nyligen avslutade franska 
besöket (bilaga 5).  Planens femte punkt, som handlar om bostadsbyten , kan vara en 
tillgång i försöken att värva nya medlemmar.  

17. Vid de tre infarterna till  Novéant finns skyltar om vårt vänortssamarbete. Något 
liknande vore önskvärt i våra byar. Exempelvis kunde informationstavlor placeras på 
Torget i Ersnäs, vid Sörbyhallen i Antnäs och vid bygdegården i Alvik. Styrelsen driver 
frågan vidare. 

18.  Sekr har sammanställt en PM  med reflexioner kring gruppbesöket 12-21 februari 
(bilaga 6). Luleå Energi har beviljat ANEA ett bidrag på 2 500 kronor för besöket.  
Miniutställningen bestående av fyra planscher, som under tre veckor har varit uppställd 
i Stadsbiblioteket,  kommer att visas i Stadshuset. 

19.  Två franska pedagoger inom ramen för projekt RYSA besöker Ersnäs 12 eller 14 
april med Gun H D som värd. Intresserade att medverka vid besöket  tar kontakt med 
Gun.  

20.  Ordf förklarar mötet avslutat. 

 

Elaine Blomqvist  Sven Persson 
Ordf   Sekr 

 

Elisabet Sebardt Persson Krister Öhman 
Justerare  Justerare 
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