
 1 

PROTOKOLL         
 
Årsmöte med Vänortsföreningen ANEA den 22 maj 2022 kl. 18.00 
 
Plats: Torpet, Ersnäs 
 
1. Föreningens ordförande Elisabeth Greén öppnades årsmötet och 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 Ingrid Marklund och Krister Öhman. 
 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse sågs översiktligt igenom, godkändes och lades 
därefter till handlingarna.  
 

5. Kassörens balans- och resultaträkning fastställdes. 
 

6. Kassören läste upp revisionsberättelsen varefter den godkändes. 
 

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

8. Årsmötet valde Elisabeth Greén till föreningens ordförande på ett år. 
 

9. Årsmötet valde följande ledamöter:   
Omval på 2 år: Susanna Selberg och Tord Marklund. 
Nyval på 2 år: Johanna Hietala 
Fyllnadsval på 1 år: Alexandra Gren som ersätter Helena Sundström. 
Övriga ledamöter Elaine Blomqvist och Ingegerd Skoglind Öhman 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 och Krister Öhman 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. 
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13. Paret Bittons flygresa från Noveánt till Luleå i början av juli och deras fråga om 
husrum under några dagar. Ordförande informerade om att Claude och Elisabeth 
Bitton + en flygarkamrat planerar att flyga i eget litet plan med start 30 juni, och att de 
efter någon resdag når Luleå. De vill gärna få husrum hos någon av oss för 2–3 
övernattningar. Paret planerar att kunna ta med sig små gåvor från våra franska 
vänner, och även att ta med små dito från oss på hemresan. Vi rekommenderar dem att 
planera färden så att de kan vistas hos oss 9 juli då det är Ersnäsdag. Gun och Tore 
Dahlberg erbjöd sig att ta emot gästerna, och en mindre grupp ska planera för 
aktiviteter under besöket. Susanna Selberg kontaktar Noveánt för fler detaljer kring 
resan. 
 

14. Virtuella möten med Noveánt 
Ett Teamsmöte hölls 6 maj. Planen är att möten fortsättningsvis sker regelbundet, 
exempelvis en gång per månad och att mötena har ett tema. Matlagning föreslogs från 
fransk sida, och vi anammar detta. Alla får recept skickat till sig en vecka före mötet, 
och maten tillagas under mötet. Vi önskar att mötena sker söndagar kl. 18.00.  
 

15. Övriga frågor.  
Susanna föreslog att vi skickar en händelsebok mellan länderna. Vi har sådan sedan 
Frankrikeresan 2018, och kan använda den för att skriva hälsningar, tankar och annat.  
 

16. Mötesordförande Elisabeth Greén tackade deltagarna för visat intresse och förklarade 
årsmötet avslutat.  
 
 

 
 
Elisabeth Greén  Ingegerd Skoglind Öhman  
Ordförande  Sekreterare 
 
 
   
    
Ingrid Marklund  Krister Öhman 
Justerare   Justerare 

 
 

 

 
 
 


