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Årsmöte med Vänortsföreningen ANEA 

Tidpunkt: 21 februari 2018  kl 19.00 
Plats: Skolan, Ersnäs  

1.  Årsmötet öppnas av styrelseordf Elaine Blomqvist. Mötet har samlat 12 deltagare (i 
fjol 17).  

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 2017.  

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 och Kristina 
Strandberg som ledamöter för två år.  Susanna Selberg, Jan-Olof Hedström och Rita 
Lindgren Poromaa har ett år kvar av sin mandatperiod. Nyval på två år av Ingegärd 
Skoglind Öhman efter avgående Sven Persson. 

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, 250 kronor 
för familj och 50 kronor för stödjande medlem. Konto: 8201-6,924 533 188-0 

 

 



14. Vår femte volontär, Elsa Estling 19 år och boende i centrala Luleå, deltar i årsmöte. 
Elsa avreser den 2 mars till Novéant och återvänder den 2 juli. Via Instagram blir det 
tillfälle att kontinuerligt följa hennes tillvaro där nere. 

Volontärutbytet innebär att vi tar emot en och samtidigt sänder en volontär. På grund av 
vissa komplikationer i våra kontakter med ansvarig svensk myndighet – Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällsfrågor – har denna samtidighet inte kunnat förverkligas 
vad gäller detta femte volontärpar. Detta innebär att vi längre fram får leva upp till vår 
del av det femte utbytet och ta emot en fransk volontär.  

15. Novéant har inbjudit oss att göra ett tredje gruppbesök i Novéant. Detta kommer att 
äga rum 9-15 juli. Styrelsens önskan är att gruppen får cirka 20 medlemmar. Antalet 
anmälda är i skrivande stund 11. 

16. Efter att ha välkomnat en ny deltagare i vår krets – Ann Noël från Dinant i Belgien 
men numera boende på Alviksören – förklarar ordföranden mötet avslutat. 

 

 

Elaine Blomqvist   Sven Persson 
Ordf    Sekr 
 

 

Elisabet Sebardt Persson  Krister Öhman 
Justerare   Justerare 
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