
Årsmöte för Ersnäs Byaförening den 20 feb. 2014. 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande. 
Ordförande Birger Johansson hälsade 13 tappra mötesdeltagare välkomna. 
En presentation av deltagarna gjordes för vår nye styrelsemedlem Stefan H Eriksson.  
 
§ 2 Frågan om årsmötet stadgeenligt har utlysts. 
Inbjudan till årsmötet har varit i Ersnäsbladet, hemsidan och på facebook, detta godkändes 
av årsmötesdeltagarna. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning. 
Dagordningen lästes upp och godkändes. 
 
§ 4 Val av ordförande för årsmötet. 
Till ordförande för årsmötet valdes Birger Johansson. 
 
§ 5 Val av sekreterare för årsmötet. 
Sekreterare för årsmötet valdes Elaine Blomqvist 
 
§ 6 Val av två justerare för årsmötet. 
Att justera årsmötesprotokollet valdes Gun Hellström Dahlberg och Sven Persson. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.  
 
§ 8 Fastställande av balans och resultaträkning. 
Birger Johansson gick igenom resultat och balansräkning som godkändes och lades till 
handlingarna. (Kassören Gunnar Lauritz var sjuk) 
 
§ 9 Revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 11 Val av ordförande. 
Elaine Blomqvist valdes till ordförande för 1 år. 
 
§ 12 Val av styrelseledamöter på 2 år. 
Valda på 2 år;  Lena Engstrand 
  Stefan Eriksson 
  Birger Johansson 
 
§ 13 Val av revisorer;  Hans Sundén         (sammankallande) 
  Gunnel Westerberg 
  Rose-Mari Bäckström  (suppleant)  
 
§ 14 Val av valberedning; Sven Persson 
  Karolina Svärd 



§ 15 Fastställande av medlemsavgift. 
Fastställande av medlemsavgiften blir en fråga på Rådslaget 17 mars, då föreningarna 
träffas. Detsamma gäller de båda frågorna under § 16.  
 
§ 16 Övrigt. 

a) Gun föreslår att Byaföreningen arbetar för att en hjärtstarter installeras i byn. Men 
i första hand bör en kurs i HLR (Hjärt- och Lung Räddning) försöka hållas i byn. 
Gun kollar med bl.a. ordförande i Antnäs Byautvecklingsförening och Röda Korset. 

b) Skylten för ”Årets by 2014” bör placeras antingen längs E4 eller vid  vardera infart 
till byn.  ”Årets by ” skylt bör också sitta på samma stolpe som byns namn (Ersnäs) 
Detta kan inte ske innan korsningen är klar. 
  

  
 
§ 15 Nästa möte 
Konstituerande mötet den 4 mars i Ankaret kl. 19,00 
 
Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse, innan hemgång blir det kaffe och 
tårta.  
 
 
 
Sekreterare    Ordförande 
 
Elaine Blomqvist   Birger Johansson 
 
 
 
Justerare  
 
Sven Persson   Gun Dahlberg 


