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Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen ANEA 2020 
 
 
Styrelsens sammansättning: 
Elisabeth Greén – ordförande 
Susanna Selberg – kassör   
Ingegerd Skoglind Öhman – sekreterare 
Elaine Blomqvist - ledamot 
Kristina Strandberg – ledamot 
Pierre Axhammar – ledamot 
Tord Markström – ledamot 
 
Revisor: Per Olof Sundén med Tore Dahlberg som suppleant 
 
Valberedning: Gun Hellström Dahlberg 
 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda möten inklusive årsmötet. 
Ordinarie möten och aktiviteter har fått anpassas efter rådande omständigheter på grund av 
coronapandemin. Styrelsen har under året dryftat aktuella frågor via e-post och/eller telefon. 
Antalet betalande medlemmar uppgår till 35, vilket är en ökning jämfört med närmaste åren 
innan. 
 
Här följer en punktvis redovisning av verksamheten under 2020. 
 
1. Medlemsmöte 
Vårt traditionella medlemsmöte anordnades den 9 september. Platsen var denna gång torget 
och Torpet i Ersnäs, där tjugotalet deltagare träffades under coronasäkrade former. Vädrets 
makter var på vår sida och kvällen blev lyckad och trevlig. Sven Persson hissade trikoloren 
och tipspromenaden som Susanna Selberg anordnade var intressant och lärorik. Deltagarna 
trakterades med varmkorv, kaffe/te och gott fikabröd. Ordförande Elisabeth Greén avtackade 
flera medlemmar för förtjänstfullt arbete. Elaine Blomqvist avtackades för ordförandeskapet. 
Rita Poromaa fick ett tack för styrelsearbetet som avslutades för ett år sedan. Sven och 
Elisabet Persson uppmärksammades. Jan-Olof Hedström skulle ha avtackats för sitt 
styrelseengagemang, men kunde tyvärr inte delta på mötet. Det planerade gruppbesöket 
ventilerades samt allmän ANEA-information gavs. Vi ser fram emot kommande års 
medlemsträff. Se www.ersnas.se under fliken ANEA, där information om föreningens 
verksamhet återfinns. 
 
2. EVS - volontärutbytet 
Erasmusprogrammet är numera ersatt av ”Europeiska solidaritetskåren” som fungerar på 
samma sätt som Erasmus gjorde. Dominique Lorrette har erbjudit sig att kontakta Luleå 
kommuns ansvariga, Nataliia 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 
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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 
Tjugo personer från vår vänort skulle ha besökt oss 10–17 augusti. Tyvärr blev resan inte 
aktuell på grund av rådande pandemi. Våra franska vänner väntar på besked om återbetalning 
av flygresan, vilket resebolaget ger under januari-februari 2021. Ingen av oss vet om ny resa 
blir möjlig i augusti detta år. Vi återupptar planering för att ta emot gruppresenärerna om 
panedemiläget avsevärt förbättras och resan åter blir aktuell. Aktivitetsförslag finns noterade 
sedan våren 2020, och vi kan fortsätta där vi avbröt planeringen.  
 
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. Oklarhet råder dock angående vår 
tillgänglighet till montern, 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”.  
 
Luleå kommuns dåvarande kommunalråd Lenita Ericson besökte Ersnäs den 7 september där 
byns föreningar presenterade sina verksamheter. Ingegerd S-Ö informerade om ANEA:s 
verksamhet från de initiala kontakterna år 2009 mellan de blivande vänorterna och fram till 
dags dato 2020, se bilaga till verksamhetsberättelsen. 
 
5. 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. Sven Persson har nu återupptagit 
kontakterna i ärendet med Nataliia Hammarberg, strateg för internationellt samarbete, Luleå 
kommun.   
 
6. Ekonomi 
Behållningen 2020-12-31 var 25 246,78 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 eventuellt gruppbesök i augusti 2021 så att vi vet vad vi har för kapital att röra oss med. 
 
7. Språkkurs 
Tre ANEA-medlemmar; Gun Hellström Dahlberg, Ingegerd Skoglind Öhman och Jan-Olof 
Hedström har under vårterminen 2020 deltagit i franskkurs för att förbättra språkliga 
förmågan. Kursen avslutades i förtid till följd av pandemin.  
 
 
 
 
 



 3 

 
Alvik/Antnäs/Ersnäs den 1 februari 2021 
 

 
 
Elisabeth Greén Ingegerd Skoglind Öhman Susanna Selberg 
Ordförande  Sekreterare  Kassör 
 

 
 
 
Elaine Blomqvist Kristina Strandberg Pierre Axhammar 
Ledamot   Ledamot   Ledamot 
 

 
 

 
Tord Marklund   
Ledamot      
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Bilaga 1 
 
Vänortsföreningen ANEA  
Kortfattad information 2020-09-07 vid kommunalråd Lenita Ericsons 
besök i Ersnäs  
 
 

• I november 2008 föddes tanken på vänortssamarbete med Frankrike då ersnäsaren 
Sven Persson arbetade i Bryssel och deltog i en födelsedagsfest i Novéant. Parter 
utkristalliserades; på fransk sida Noveant-sur-Moselle med 2000 inv och på svensk 
sida Antnäs, Alvik och Ersnäs med 2500 inv. 

 
• I december 2009 besökte 4 ledamöter fr Novéants kommunstyrelse sörbyarna, och 

”bollen var i rullning”.  
 

• I juli 2010 besökte 29 sörbyabor Novéant, och därefter har vänorterna gjort 
veckolånga besök hos varandra ungefär vartannat år för vänskapsutbyte. Boende i 
värdfamiljer. Digert program vid besöken!  

 
• I augusti 2011 kom 40 personer fr Novéant. En vänortsöverenskommelse och ett 

program för 2011–2015 undertecknades högtidligen, med Margareta Lindbäck som 
vår kommunföreträdare. 

 
• Juli 2018 besökte 15 personer fr vår sida Novéant. 

 
• I augusti i år var biljetter bokade till oss av 20 franska vänner, men pga. pandemin 

skjuts besöket upp till 2021. 
 

• Utöver gruppresor har vi volontärutbyte för ungdomar 18–30 år, vistelse 3–4 månader 
på vänorten. Ungdomarna har bott i familj, bekantat sig med ortsbor, kultur, arbetat i  
t ex förskola, skola, återbruk. Fem volontärer från vår sida, och fyra från vänortens. 

 
• Även seniorutbyte i några omgångar, då har 50+ besökt vänorten i ca 3 veckor.  

 
• Skolprojekt har pågått januari 2015-oktober 2016 inom ramen för Erasmus, RYSA 

(Rythme et Saison) flera skolor i Luleå kommun involverade, utbyte lärare och klasser 
emellan.  

 
• I februari 2017 beslutade kommunstyrelsen att Novéant också formellt skulle bli en av 

Luleås vänorter. Tyvärr är formellt vänortsavtal ej formulerat och undertecknat av 
berörda parter än. Bör realiseras!  
 

 
 

Ingegerd Skoglind Öhman 
  


