
Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen ANEA 2018 
 
Styrelsens sammansättning: 
Elaine Blomqvist – ordförande 
Elisabeth Greén - kassör   
Kristina Strandberg – sekreterare 
Jan-Olof Hedström – ledamot 
Rita Poromaa - ledamot 
Susanna Selberg – ledamot 
Ingegerd Skoglind Öhman – ledamot 
 
Revisor: P.O. Sundén med Tore Dahlberg som suppleant 
 
Valberedning: Gun Hellström Dahlberg 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda möten inklusive 
årsmötet. Antalet betalande medlemmar uppgår till 27.  
 
Här följer en punktvis redovisning av verksamheten under 2018. 
 
1. Medlemsmöte 
Den 7 juni arrangerades vårt traditionella medlemsmöte på Torget i Ersnäs 
med ett femtontal deltagare, styrelsen inräknad. Som vanligt ingick en 
tipspromenad i aktiviteterna. Novéantresenärerna var samlade vid mötet och 
informerades inför resan, varav tre nya medlemmar. 
 
2. EVS - volontär nummer fem 
Genom tillmötesgående från Novéants sida blev det möjligt för oss att sända 
vår femte volontär. Även denna gång fick vi i vår rekrytering lämna våra egna 
byar. Elsa Estling, Luleå, valdes och hon tillbringade sina fyra månader i 
Novéant med början månadsskiftet februari/mars 2018. I dagsläget har vi inte 
möjlighet att ta emot EVS då vi stött på problem med ackreditering för att få ta 
emot EVS. ANEA har sökt ny ackreditering hos MUCF, hanläggningen har 
varit lång. Sven Persson har den 22 november 2018 insänt kompletteringar och 
beslut kommer att tas av MUCF den 11 februari 2019. 
 
3. Novéantresan. Vid den tredje resan i ordningen av gruppresor till Novéant 
som ägde rum 9-15 juli 2018 deltog 15 deltagare. Resenärerna hade med sig 
och förärade Novéant två fågelholkar och en svensk fana som ANEA fått från 
Stiftelsen Sveriges Nationaldag efter ansökan från Sven Persson. På begäran 
firades också svensk midsommarafton med medhavd svensk mat. 
Omdömet blev en lyckad resa med fina besök på olika historiska och nya 
platser. I en medhavd dagbok finns några korta berättelser att ta del av. 
Som smolk i protokollet blev hemresan försenad med tre dygn, dock upplevdes 
Luxemburg som en väldigt trevlig stad av de som gjorde stadsvandringar.  
 
I samband med resan hade Dominique L, Elaine B, Elisabeth G, Jan-Olof H 
och Sven P ett möte den 14 juli i Novéant. Där togs frågorna angående 
ackreditering, volontärer, gruppresor, högre nivåer, ekonomi och historia upp. 
Mötet kom överens om att parterna innan nästa EU-ansökan (för volontär) 



måste hitta en kandidat som är intresserad av att jobba med barn och dessutom 
besitta grundläggande språkkunskaper i franska. Se bilaga Aide-Mémoire. 

 
Våra franska vänner vill besöka oss igen år 2020. Vi konstaterade på mötet att 
ca 15 personer är en lagom stor grupp. 

 
Möjlighet finns för yngre (50+) men även övriga intresserade att genomföra 
utbytesvistelser även fotsättningsvis. 

 
4. Informationsspridning.  
Det finns en monter ledig på stadshuset för ANEA:s räkning. Föreningen har 
samlat på sig diverse saker som är lämpliga att placera däri. Sven har skrivit ett 
förslag till text, Susanna och Ingegerd sammanfattar texten. Ingegerd har 
senaste veckan fått kontakt med Natalia Hammarberg. 
 
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 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. Ekonomi.  
Behållningen var 2018-12-31 20 940,58 kr. De flesta som hade utlägg i 
samband med senaste Novéantresan avstod från att utkräva ersättning. 
Betalning för lax, extra frakt för flaggan, holkar, mm har gjorts. 
Vad gäller Jordan L:s ersättning som utbetalts i förskott till ANEA kommer 
förmodligen delvis att återkrävas.  
EVS-projekten, sammanhängande med volontärerna Fleckenstein, Leuner och 
Legras är ännu inte slutredovisad. Dominique Lorettte meddelar så snart 
besked kommer från EU. 
 

 Alvik/Antnäs/Ersnäs den 9 februari 2019 
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Ordförande  Sekreterare  Kassör 
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Ingegerd Skoglind Öhman 
Ledamot   


