Sak 3. Årsberetning
3.1.

Fjorårets valgresultat

Har sittet i styret i år:
Styreleder Siw-Heidi Thomas (på valg)
Styremedlemmer:
Paul Whittaker (ikke på valg)
Tina Holtgaard Oullie (ikke på valg)
Tore Bach-Gansmo (ikke på valg)
Fredrik Molle (valgt inn for 2 år)
Regine Boym (valgt inn for 2 år)
Varamedlemmer (1 år):
Tor Henriksen
Kaja Piene
Catherine Westad Salthammer
Styret har hatt 4 styremøter ila året. I tillegg har det vært regelmessig kontakt utenfor
styremøter ifm. spesifikke prosjekter og arbeidsoppgaver.
3.2.

Oppfølging av handlingsplan

3.2.1. Påminnelse om foreningens vedtektsfestede formål:
●
●
●
●
●
●

Sikre opprettholdelse av de norske seksjonene.
Styrke rekrutteringen til de norske seksjonene.
Fremme seksjonen interesser i både Norge og Frankrike.
Styrke Bac’ens anseelse ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.
Fremme norsk-franske forbindelser.
Styrke eksisterende og opprette nye bånd mellom tidligere elever i
seksjonene.

3.2.2. Styrke foreningen ved å øke antall betalende medlemmer
Sende ut påminnelse v/ Vipps
Det ble sendt ut en påminnelse i oktober og igjen november.
Medlemsaktiviteter
Styrets målsetning har vært å fortsette å tilrettelegge for arrangementer som
appellerer til medlemmene. Styret har hatt størst fokus på hundreårsjubileumet som
dermed tar opp de fleste ressursene.

Styret planla 3 arrangementer i selvstendig regi i 2017. To av dem ble gjennomført.
Styret har også videreformidlet andre arrangementer av potensiell interesse for våre
medlemmer.
Følgende arrangementer planlagt av Les Anciens:
●
●
●

Årsfest (27. januar)
Grillfest i Frognerparken (10. august) etterfulgt av et alumniglass
Vinsmaking/ Beaujolais (fant ikke egnet lokale i tide)

Arrangementer i regi av andre:
● YCO - afterwork på kulturhuset (8. mars)
● Den franske ambassaden - anledning Yves Meyers tildeling av Abelprisen
(22. mai)
● Rendez-vous med fransk film (8. -13. juni)
● Den franske ambassaden - nasjonaldagen 14. Juillet
● Det franske handelskammers French Market (31. august)
● L’ardoise - Beaujolais nouveau (16. november)
3.2.3. Løpende oppdateringer av register over medlemmer og tidligere elever
Vedlikehold av listene over medlemmer og tidligere elever samt seksjonsledere er et
kontinuerlig arbeid. Vi jobber også tett opp mot endringer av personvernregler
(GDPR) gjeldende fra 25. Mai 2018.
Vi samler inn informasjon om:
● For- etternavn
● Telefonnummer
● E-postadresse
● Seksjon (by og periode)
● Rolle (elev eller seksjonsleder)
Informasjonen innhentes fra følgende kanaler:
● Påmeldingsskjema til arrangementer
● Direkte henvendelser til styremail, påmeldingsmail eller til privat mail (vedr.
foreningssaker).
● Pålogging til våre nettsider (e-mail og navn)
● Kommentarfelt på innbetalinger i bank eller Vipps
Innhenting av informasjon skjer i liten eller ingen grad via sosiale medier, men disse
kanalene brukes for å oppfordre til å sende inn på ovennevnte måter.
Et forbedret påmeldingssystem har bidratt til vesentlig forbedring av e-postlister og
oversikt over medlemmer.
I forbindelse med 100-årsjubileum mottar vi vesentlig flere henvendelser enn før og
listene våre har ikke vært så oppdaterte på mange år. Styret har vedtatt innkjøp av
et egnet CRM for å ivareta denne informasjonen på forsvarlig måte.

Vi registrerer fremdeles at enkelte opplever utfordringer ved forsøk på innlogging på
våre nettsider. Utfordringene ligger dels i at man har byttet e-postadresse (ID), dels i
at man har glemt passord. Vi har ikke registrert tekniske problemer med løsningen i
2017.
3.2.4. Kommunikasjon til medlemmer og tidligere elever
Styret har i året som gikk fremdeles primært kommunisert via Facebook (side og
gruppe) og sekundært via internettsiden og nyhetsbrev.
Facebooks uformelle karakter og lave terskel for publisering gjør det enklere å dele
nyheter og tips som kan være relevante for våre medlemmer. Vi har fremdeles to
kanaler her:
● Les Anciens siden har 352 følgere og har økt fra 11% siste år. Siden kan
anbefales til tidligere elever eller seksjonsledere som ikke allerede følger.
● Den lukkede gruppen “Les Anciens” har 338 medlemmer og har økt med 7%
siste åre. Det er mulig å legge til tidligere elever og seksjonsledere som ikke
allerede er der.
Nettsiden brukes for å informere medlemmer om arrangementer, alle nyhetsbrev
springer ut fra denne, med noe tilleggsinformasjon.
Nyhetsbrev: Styret har sendt ut tre nyhetsbrev i 2017 knyttet til årsmøte og
100-årsjubileum.

3.2.5. Rekruttering til seksjonene
Videreutvikle forholdet til Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU)
Styreleder har hatt møtt med representanten for SIU to ganger i år; en gang i vår og
en gang i høst. For øvrig kommuniseres det ved behov på e-post og telefon.
SIU benytter seg av Les Anciens-nettverket for å stille « sannhetsvitner » på yrkesog utdanningsmesser som er relevante for vår målgruppe (10. klassinger og 1. vgs)
samt informasjonsmøter for samme målgruppe.
For skoleåret 2017/18 har vi blitt forespurt om å stille på 1 slik messe, samt
representere på Frankrikekonferansen 12. Februar 2018.
Den Franske Ambassaden
Styret har jobbet aktivt med å bli kjent med den nye ambassadøren samt fortsette
samarbeidet med kontoret for å sikre kontinuitet. Dette merkes best ved lettere
informasjonsflyt og lavere terskel for å komme med innspill til for eksempel
mottagelsen.
Samarbeid med Institut Francais (IF)
IF fikk i år ny programansvarlig, Ida Skaar. Vi opplever nå et sterkere
trepartssamarbeid mellom SIU, IF og Les Anciens, hvor man spiller hverandre gode
ved at markedsføringen av vgs i Frankrike står i fokus for alle tre for deretter ha flere

tilbud å spille på opp mot interessenter med forskjellige behov: studiespesialiserende
(Vårt tilbud) eller yrkesfaglig.
Være representert i opptakskomitéen
Styret var i 2017 representert med én person i opptakskomitéen. Dette har gitt gode
muligheter til å påvirke opptaket, pleie kontakten med SIU og få informasjon om årets
søknadsprosess. Styret tar sikte på å opprettholde denne ordningen i 2018.
Status søkertall
I 2017 var det totalt 62 søkere, hvorav 55 jenter og 12 gutter. Til sammenlikning var
det 55 søkere i 2016 (46 jenter og 9 gutter) og 62 søkere (45 jenter og 17 gutter) i
2015.

Opprette kontakt med elever og seksjonsledere i Bayeux, Lyon og Rouen
Styret har uformell kontakt med seksjonene på sosiale medier. Vi deler det elever og
seksjonsledere legger ut og de følger tilsvarende med på oss. Sosiale medier bidrar
generelt til å senke barrieren for kontakt.
Bruke profilerte tidligere elever i markedsføringen
Styret har fordelt arbeidet med SIU, der foreningens rolle har vært å foreslå og
koordinere kontakt med profiler og SIUs markedsføringsavdeling har laget
kommunikasjonsmateriale. Profiler inkluderer både kjente og ukjente fjes.
Hyppigere oppdateringer på lycee.no
Foruten oppdatering av kontaktinformasjon der det har vært nødvendig har siden
vært statisk siden den ble endret i 2015. Det planlegges å ta en gjennomgang av
denne i året som kommer.

Knytte varige kontakter ved hjelp av 100-årsjubileumet
Vi deltar nå også på andre arenaer enn de som kun handler om elevene. Blant annet
Frankrikekonferansen 12. februar myntet på rådgivere og lærere fra hele landet.
3.2.6. Revisjon av vedtekter
Vedtekter
Styret har gjennomført en vurdering av vedtektene. Forslag til endringer finnes i eget
vedlegg.
3.2.7. Regnskap, økonomi generelt
Regnskap
Foreningen hadde 111 betalende medlemmer i 2017.

2017
Konto

Forklaring

Salg varer
Salg varer
Kontingent
Egenandel
årsmåte

Budsjett 2017 Faktisk 2017

Budsjett 2017 Kr

Antall

Antall solgte Les Anciens pins

kr -

50

0

Antall solgte Ganger Rolv pins

kr -

150

0

Antall betalende medlemmer

kr 12,000.00

kr 16,650.00

kr 12,000.00

150

80

Antall innbetalinger årsmøte

kr 15,750.00

kr 9,850.00

kr 15,750.00

450

35

kr 27,750.00

kr 26,500.00

kr 27,750.00

kr 15,750.00

kr 17,550.00

kr 15,750.00

450

35

Reiser for styre (3000) og styremiddag
(2000)

kr 6,000.00

kr -

kr 6,000.00

Bankgebyrer inkl. avtalegiro

kr 2,000.00

kr 3,943.25

kr 2,000.00

Nettsted, diverse

kr 4,000.00

kr 2,969.00

kr 4,000.00

kr 27,750.00

kr 24,462.25

kr 27,750.00

Finansinntekter

kr 350.00

kr 226.90

kr 350.00

Resultat

kr 350.00

kr 2,264.65

kr 350.00

Sponsor

Sum inntekter
Gaver
Arrangementer
Aksjoner
Representasjon
Administrasjon
Diverse

Årsmøte

Sum utgiter

Kontingent
Det har flere ganger vært tatt opp forslag til endringer av kontingent. Styret har sett
på innhentede innspill og foreslår følgende endring fra og med medlemsåret 2019:
Studenter: 100 kr
Andre: 200 kr

