3. Årsberetning
3.1. Fjorårets valgresultat
Har sittet i styret i år:
Styreleder Siw-Heidi Thomas (valgt inn for 1 år)
Styremedlemmer:
Catherine Westad Salthammer (valgt inn for 2 år)
Kaja Piene (valgt inn for 2 år)
Tore Bach-Gansmo (valgt inn for 2 år)
Fredrik Molle (ikke på valg)
Regine Boym (ikke på valg)
Varamedlemmer (1 år):
Tor Henriksen
Gabriel Gjessing
Torjus Hagen
Styret har hatt 6 styremøter ila perioden i tillegg til 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
Påminnelser om medlemskontingent har blitt kommunisert sammen med påmeldinger
til arrangementer, da særskilt jubileet i Rouen.
Det har ikke vært sendt ut spesifikke nyhetsbrev, faktura eller innkrevinger per Vipps.
Medlemsaktiviteter
Med 100-årsjubileet i sikte i september bestemte styret å fokusere ressurser på å gjøre
dette arrangementet minneverdig og dermed planlegge færre treff ila året.

Følgende arrangementer planlagt av Les Anciens:
● Årsfest (16. februar)
● Grillfest i Frognerparken (15. august)
● Centenaire à Rouen (22. - 24. september)
3.2.3. Løpende oppdateringer av register over medlemmer og tidligere elever
Vi inngikk en avtale med Styreweb fra april 2018. Styreweb er en tjeneste utviklet for
foreninger og lag som tilbyr moduler for:
Medlemsregister
valgt
Regnskap
valgt
Fakturering
valgt
Kommunikasjon om aktiviteter
valgt
Arrangementshåndtering
Personvern og samtykker
valgt
Arkiv
valgt
Hjemmeside
Elektronisk innmelding
valgt
Gnist*
inkludert
* Gnist er en tjeneste hvor medlemmer selv kan logge seg inn og oppdatere egen
informasjon, se egen medlemsstatus (betalt kontingent eller ikke), oppdatere samtykker.
Tjenesten nås via app eller nettside (https://gnist.styreweb.com)
Tjenesten er fremdeles i test-fasen, og styret håper å kunne lansere denne på årsmøtet.
Det gjenstår fremdeles å ta i bruk enkelte moduler vi har abonnert på, men arbeidet er
godt igang og administrasjonsarbeidet er merkbart enklere enn tidligere.
Vi minner om at 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
3.2.4. Kommunikasjon til medlemmer og tidligere elever
Styret har i året som gikk kommunisert via nettside, Facebook (side og gruppe),
nyhetsbrev og utsendelser fra Styreweb.

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 394 følgere, en økning på i underkant 12% siste år. Siden
kan anbefales til tidligere elever eller seksjonsledere som ikke allerede følger.
● Den lukkede gruppen “Les Anciens” har 382 medlemmer og har økt dermed økt
13% i 2018. Det er mulig å legge til tidligere elever og seksjonsledere som ikke
allerede er der.
Les Anciens drifter 2 nettsider:
● les-anciens.no
Nettsiden brukes for å informere medlemmer om arrangementer, alle nyhetsbrev
springer ut fra denne, med noe tilleggsinformasjon.
Målgruppen er foreningens medlemmer og tidligere elever og seksjonsledere som
ikke er enda er medlemmer.
Pålogging på våre sider er fremdeles en utfordring, og det er bestemt å fjerne
tjenesten inntil videre.
Siden ble hacket i dagene etter hundreårsjubileet, noe vi fikk ordnet opp i etter
noen dager. Da fikk vi også satt opp ssl-sertifikater for ytterligere sikkerhet.
● lycee.no
Målgruppen er potensielle søkere til seksjonene. For å være relevant kreves det
jevnlig publisering av innhold på denne siden. Dette er tidkrevende og foruten en
oppdatering av linker og kontaktinformasjon har styret i år igjen ikke hatt ressurser
til å gjøre dette. Innholdet er derfor fremdeles fra 2015.
Siden besøkes jevnlig, besøkende finner oss via organisk søk, og det er sidene
om fransk skolesystem generelt, linjevalg, karakterer og bosituasjon som har
høyest treff.
Nyhetsbrev: Styret har sendt ut fire nyhetsbrev i 2018 knyttet til årsmøte og grillfest. Det
ble også sendt ut spørreundersøkelser og informasjon via Styreweb i anledning
hundreårsjubileet.
3.2.5. Rekruttering til seksjonene
Videreutvikle forholdet til
Direktoratet for Internasjonalisering og Kvalitetsutvikling for høyere Utdannelse
(DIKU - tidligere SIU)
DIKU benytter seg av Les Anciens-nettverket for å stille « sannhetsvitner » på yrkes- og
utdanningsmesser som er relevante for vår målgruppe (10. klassinger og 1. vgs) samt
informasjonsmøter for samme målgruppe.
For skoleåret 2018/19 stilte vi på:
● Yrkeslabyrinten i Bergen 16. Og 17. oktober
● Yrkes-NM og Utdanningstorg i Oslo i 23. - 25. Oktober
● Informasjonsmøte i Bergen 16. januar 2019
● Informasjonsmøte i Oslo 24. januar 2019

Foruten messer deler vi artikler, videoer og annet DIKU legger ut relatert til seksjonene
og tilbudet i sosiale medier.
Den Franske Ambassaden
Styret opprettholder den gode kontakten med den franske ambassadøren og
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)
Trepartssamarbeidet mellom DIKU (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 2018 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 2019.
Status søkertall
I 2018 var det totalt 78 søkere - det er det høyeste søkertallet de siste 8 årene.
Av søkerne var 64 jenter og 14 gutter. Til sammenlikning var det 67 søkere i 2017 (55
jenter og 12 gutter) og 55 søkere i 2016 (46 jenter og 9 gutter).

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
DIKU har i stor grad overtatt denne jobben. Foreningens bidrar iblant med å koordinere
kontakt med tidligere elever, men det er nåværende elever som har den største
gjenkjennelseseffekten hos målgruppen. DIKU har derfor selv tilgang til de mest
relevante profilene.
Knytte varige kontakter ved hjelp av 100-årsjubileumet
Vi deltok 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. Regnskap, økonomi generelt
Les Anciens hadde 125 betalende medlemmer i 2018.
Kontingent
Etter styrets forslag satte endret årsmøtet 2018 kontingent til følgende fom. 1. Januar
2019:
● Studenter:
100 kr
● Andre:
200 kr
Regnskap (Årsrapport)
• Hundreåresjubileumet gav et stort volum transaksjoner. Vi videreformidlet
jubileumsmiddager for 107 137,38 kr og tilsvarer 280 middager for Les Anciens.
Nåværende elever og seksjonsledere (ca. 70) samt notabiliteter (ca. 20) ble dekket
av DIKU.
• Buffer-kontoen (plasseringskonto) er endelig tilbake på 50 000 kr slik som praksis
tidligere har vært. Renteinntekter for 2018 på denne kontoen var 223,75 kr.
• Inntekter:
o Medlemskontingent 18 750, 125 medlemmer.
o Vi solgte pins for 30 200 kr
o Renteinntekter på ordinære bankkonti og en sparekonto.
o Sponsormidler er upresise innbetalinger som er for små til å refundere, feks 1
kr og for å teste Vipps. Til sammen 56,84 kr.
• Utgifter:
o IT kostnader for drift av nettside, lisens til Styreweb og en ekstraordinær
faktura ettersom les-anciens.no ble hacket etter jubileet.
o Gebyr betalingsformidling: Vipps
o Utlegg etter regning: betaling av jubileumsmiddager og reiseaktivitet ifm
planlegging av jubileet.

