PROTOKOLL

Årsmöte med Vänortsföreningen ANEA den 27 februari 2020
kl. 19.00
Plats: Mötesrummet, Ankaret, Ersnäs skola
1. Föreningens ordförande Elaine Blomqvist kunde ej delta på årsmötet. Mötet öppnades
av sekreteraren Ingegerd Skoglind Öhman som hälsade alla 12 deltagare hjärtligt
välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till ordförande för årsmötet valdes Elisabeth Greén.
Till sekreterare för årsmötet valdes Ingegerd Skoglind Öhman.
Till justerare för mötet valdes Tore Dahlberg och Krister Öhman.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse sågs översiktligt igenom, godkändes och lades
därefter till handlingarna. Sista meningen i ”kronologi över betydelsefulla händelser i
föreningen under åren 2008–2018” hade fallit bort i bilagan till verksamhetsberättelse.
Komplettering görs därför med uppgiften: Juli 2018. 15 personer från ANEA besöker
Novéant.
5. Kassörens balans- och resultaträkning fastställdes.
6. Kassören läste upp revisionsberättelsen varefter den godkändes.
7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
8. Årsmötet beslutade att följa valberedaren Gun Hellström Dahlbergs förslag och valde
Elisabeth Greén till föreningens ordförande på ett år.
9. Årsmötet valde följande ledamöter
Fyllnadsval på 1 år: Tord Marklund som ersätter Jan-Olof Hedström.
Omval på 2 år: Elaine Blomqvist, Ingegerd Skoglind Öhman, Kristina Strandberg.
Övriga ledamöter Pierre Axhammar och Susanna Selberg har ett år kvar av sina
förordnanden.
10. Årsmötet valde Per Olof Sundén till revisor och Tore Dahlberg till
revisorssuppleant.
11. Årsmötet utsåg Gun Hellström Dahlberg som valberedare på ett år.

12. Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift d.v.s. 250 kr för familj, 100 kr för
enskild och 50 kronor för stödmedlem. Konto hos Swedbank 8201–6, 924 533 188–0.
13. Relationen till kommunen
Den 13 februari 2017 beslutade kommunstyrelsen efter ANEA:s önskemål om att vi
skulle få formellt vänortsstatus: ”Luleå kommun ingår ett femårigt vänortsavtal med
den franska kommunen Novéant-sur-Moselle och genomförandeansvaret för avtalet
läggs på Vänortsföreningen ANEA”. Framtida samarbete med Luleå kommun
angående EVS-volontärutbyte, se punkt 2 i verksamhetsberättelsen för 2019. ANEA:s
styrelse har under verksamhetsåret ”legat lågt” med kommunkontakterna och inga
kontakter till ANEA har gjorts från kommunens sida.
14. Augustibesöket
Våra franska vänner besöker oss 10–17 augusti 2020. 17 personer anländer med flyg,
medan 3 personer kommer i egen husbil. Förslag på gemensamma aktiviteter har
påbörjats vid styrelsens senaste möten och delgavs årsmötesdeltagarna. Ett antal
trevliga förslag väcktes av årsmötesdeltagarna. Detaljplanering av veckoprogrammet
startar så snart det är möjligt och ett medlemsmöte kommer att hållas under närmaste
månaderna. Vi har alla ett trevligt arbete framför oss och behöver såväl ”hjärnor som
händer”!
15. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
16. Mötesordförande Elisabeth Greén tackade deltagarna för visat intresse och förklarade
årsmötet avslutat.
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