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--------------------

Styret har hatt 5 møter for å planlegge aktiviteter, i tillegg til generalforsamlingen
og utstrakt kommunikasjon via mail og telefon. Alt arbeid i AF er ulønnet.
AFs aktiviteter er åpne for alle med interesse for norsk/frankofont
kultursamarbeid, og AF er den eneste frivillige organisasjon i Hordaland der
fransk språk har en samlende funksjon, også for barn og unge.
Organisasjonen har hatt 122 medlemmer i 2017: 79 voksne og 43 barn, hvorav 112
bor i Bergen kommune, ca. 324 personer på mailing-listen og 610 følgere på
Facebook. Deltakernes alder er fra 0 til 75+.
TILSKUDD: I 2017 fikk ikke den franske foreningen tilskudd gjennom
Profesjonelle kunst- og kulturtiltak-ymse kulturtiltak, men fikk driftstilskudd til
lokale innvandrerorganisasjoner i Bergen.
FLYTTING: Vi fikk i år beskjed at vi måtte finne et annet lokale fra nyttår, og har
brukt mye tid til å finne det, organisere og gjennomføre flyttingen. Utgiftene til
flyttingen gjorde også et stort innhogg i budsjettet vårt i år.
GRASROTANDELEN har et potensiale som fremdeles kan utnyttes bedre.
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene er: 982 933 293.
REKLAME: Aktivitetene blir lagt ut på AF sin hjemmeside og på AF sin
Facebookside. Aktivitetene blir også sendt til alle mottakere av den mailing-listen.
AF har også sin egen brosjyre.
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ÅRSKALENDER 2017

INFORMASJON OG MEDIATEK:
Informasjonen er tilgjengelig hver dag pr. telefon, eller på www.france-bergen.no.
Mediateket har vært åpent ved behov (ansv. Bernadette Moutte).
*
BARNEGRUPPE FRA 3 ÅR +: Barn som går i norsk barnehage får møte andre
fransktalende barn.
Morsmålspraktisering, småverksteder, overføring av tradisjoner som
Kyndelsmess,
Helligtrekongersaften etc. Dette fungerer også som et møtested for fransktalende
foreldre, første lørdag i måneden i AF sine lokaler. (Ansv. Bernadette Moutte)
*
«PARLONS FRANÇAIS!» Samtalegruppe som diskuterer aktuelle norske og
franske emner.
Passer for alle nivåer i fransk. Deltakerne er for det meste norske som ønsker å
praktisere, forbedre og vedlikeholde franskkunnskapene sine. Hver 3. tirsdag i
måned på Grand Hotel Terminus kl. 19.00 (ansv. Francisco Plo).
*
GENERALFORSAMLING: gjennomgang av Årsrapport 2016, Regnskap 2016,
Budsjett 2017.
Valg. Snitter og sosialt samvær etterpå. (ansv. Styret)
*
KULTURPROSJEKTER BARN/UNGE:
AF mangler et kulturtilbud til familiemedlemmers barn i skolealder og har et
samarbeid med APAF (Fransktalende foreldregruppe) for å beholde barn og unge i

et fransktalende miljø. I år har det ikke vært mulig å støtte APAF økonomisk pga
et strammere budsjett. (ansv. Styret)
*
OSTEKVELD: 18.mars. Presentasjon av ulike franske oster med smaksprøver og
ulike retter basert på ost. (ansv. Chloé Bezault)
*
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GÅTUR TIL STALLANA GÅRD I EIDSVÅG MED PICNIC. 18. juni.
Dårlig oppmøte pga dårlig vær. (ansv. Elisabeth Soulaire)
*

VERDEN RUNDT MED SJOKOLADE: 11. november. Presentasjon og
smaksprøver av sjokolade fra ulike verdensdeler med Maitre chocolatier Paul
Evers. i lokalet til Danckert Krohns stiftelse. (ansv. Daniel Jung)
*
ÅPEN DØR I LOKALET: 02.desember. På grunn av flytting til nye lokaler med
betraktelig mindre plass ser Alliance française seg nødt til å slutte med mediateket
og gir bort alle bøker, DVD og spill. Vi pakker ned det som er igjen av utstyret i
kartonger før flyttingen. Det blir servert gløgg, kjeks og frukt til de fremmøtte.
(ansv. Styret).
*
EN INNFØRING I GLASSBLÅSING: 09.desember på S12 gallery and workshop Skostredet.
Vi lager julekuler med veiledning fra franske glassmester Charlotte Lemaire (ansv. Julie
Ayouti).
*
FLYTTING: 09.desember. Vi leier et flyttebyrå og flytter til nye lokaler i Øvregaten (ansv.
Bernadette Moutte).

Referent Elisabeth Soulaire

