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Verksamhetsberättelse för 2014.
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Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten. Därtill kommer årsmötet, arbetsgruppernas möten och möten för att förbereda vissa aktiviteter.
Antalet betalande under 2014 familj
113 (2013 =113)
2014 singel
51 (2013 = 45)
2014 utsocknes 23 (2013 = 21)
Vi har 275 registrerade hushåll i Ersnäs och därmed är det 60% som stödjer
föreningarna i byn. Bättre kan vi, kunde Luleå Kommun öka sitt innevånarantal under
2013, då bör vi kunna öka vårt medlemsantal under 2014.
De årliga Rådslaget hölls i mars. Där träffas styrelserna från alla föreningar i byn för
att diskutera och besluta vilka aktiveter vi skall satsa på under 2014.
Minnesanteckningar finns på www.ersnas.se under föreningar.
Nederluleåstafetten 2014 blev inställd på grund av snöbrist.
Ersnäs blev Årets By 2014. Byaföreningen har ansökt om utmärkelsen 2004, 2005,
2010 och 2013 då vi lyckades. Argumenten har i stort sett varit samma i de fyra
ansökningarna. I den senaste radade vi upp 13 argument som talade för oss i
Ersnäs. Ansökan finns på www.ersnas.se. Där finns också kommunens motivering till
utmärkelsen.

Intresset för vår Facebookgrupp ”Ersnäs by” ökar - vi har i skrivande stund 311
medlemmar – en ökning med drygt 100 sen förra året.
Nätverksträffarna för Sörbyarna vår och höst fortsätter. Höstträffen var arrangerad av
Måttsund.
Midsommar firades på Torget, firandet var välbesökt. Ersnäsdagen var välbesökt
både på Torget och i Ralph Lundstengården.
Årets Ersnäsare blev Gunnel Westerberg ”för att under många år med hängivenhet
och på ideell grund medverkat till att göra Ersnäs till en aktiv plats att leva på”.
Styrelsen tackar för förtroendet som visats under året och tackar alla som på ett eller
annat sätt deltagit i föreningens verksamhet.
Vi önskar föreningen och den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet.
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