Årsmöte med Ersnäs Hembygdsförening 27 feb 2014.
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Elaine Blomqvist öppnade årsmötet och hälsade deltagarna välkomna.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
Hans Sundén valdes att leda förhandlingarna.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
Elaine valdes till sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justerare.
Att justera årsmötesprotokollet valdes Hans Blomqvist och Krister Öhman.
§ 5 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes, godkändes och lades till handlingarna.
§ 7 Fastställande av balans och resultaträkning.
Balans och resultaträkningen gicks igenom och godkändes.
§ 8 Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10 Val av ordförande.
Helena Strandberg valdes till ordförande på 1 år.
§ 11 Val av övriga styrelsemedlemmar.
Hans Sundén , Hans Blomqvist och Tord Marklund valdes på 2 år.
§ 12 Val av revisorer.
Erling Öhman (sammankallande) Georg Johansson
Marie Lundström (suppleant) valda på 1 år.
§ 13 Val av valberedning.
Stig Blomqvist (sammankallande) Olle Olsson
§ 14 Information.
Styrelsen informerade om den nya E4 korsningen och datum för invigning,
och att Ersnäs blev Årets By 2014.
Sune Öhlund tackade alla som ställt upp med ideellt arbete under åren så vi fick
utmärkelsen Årets By.

§ 15 Övrigt.
a) Rolf Nilsson har ett förslag att brandstationen skulle fungera som ett museum, där
gamla saker kan förvaras för framtiden.
b) En fundering om hur vi ska få fler medlemmar, vi har 51% av hushållen som
betalar avgift, alla bybor får Ersnäsbladet fyra gånger / år till en kostnad av 15 kr. /
blad.
c) Förslag om att i Ersnäsbladet lista upp allt man får som medlem i föreningarna.
d) Tydligare skyltning av Årets by, bl.a. separat skylt (stora skylten ) och mindre under
byanamnet, men inget kan göras innan korsningen är klar. (hösten 2014)
e) Sune Öhlund föreslår att man ska försöka förhandla bort bankavgiften på 600 kr.
§ 16 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet, innan vi skils blir det kaffe och tårta och en trevlig pratstund.
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