Protokoll från Årsmöte med Ersnäs Byaförening 28 februari 2018
19:00 i skolans matsal
10 personer hade hörsammat kallelsen.
§ 1 Årsmötets öppnande.
Ordförande Elaine Blomqvist hälsade välkommen till dagens möte.
§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
Beslut: Ja; Ersnäsbladet och på Facebook.
§ 3 Fastställande av dagordning.
Årsmötet godkände dagordningen.
§ 4 Val av ordförande för mötet.
Beslut: Sittande Elaine Blomkvist
§ 5 Val av sekreterare för mötet.
Beslut: Sittande Lena Engstrand
§ 6 Val av två justeringsmän för mötet.
Beslut: Krister Öhman och Willy Sundvall
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Elaine läste upp förenings verksamhetsberättelse för 2017
Som sedan lades till handlingarna
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning
Gunnar redogjorde för förenings ekonomi.
Som sedan kunde läggas till handlingarna
.
§ 9 Revisionsberättelse
Gunnel Vesterberg och Hans Sundén har reviderat föreningens ekonomi för
2017. När ingen av revisorerna var närvarande läste Gunnar upp deras
revisionsberättelse.
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Ja, revisorerna anser att de kan ge styrelsen fortsatt ansvarsfrihet.
§ 11 Val av ordförande på ett år
Årsmötets förslag är att välja Elaine Blomqvist på ett år
§ 12 Val av styrelseledamöter
Karolina Swärd redogjorde valberedningens förslag.
Att välja Gunnar Lauritz på ett år (omval)
Att välja Siw Hansson på ett år (fyllnadsval)
Att välja Angelika Elvelin Lidström på två år (nyval)
Att välja Lena Engstrand på två år (omval)

Ledamöter som har ett år kvar
Sara Borgström
Willy Sundvall
§ 13 Val av revisorer.
Gunnel Vesterberg och Hans Sundén. Rose-Marie Bäckström vald som
revisorssuppleant.
§ 14 Val av valberedning
Beslut: Årsmötet väljer Sven Persson och Karolina Svärd
§ 15 Övriga frågor
Bosse Axhammar redogjorde för bakgrunden till varför Luleå kommun
(Fritidsförvaltningen) vill att byar i allmänhet skall ta över hyreskontrakt för sina
samlingslokaler, detta för att skapa rättvisa. För Ersnäs betyder det att vi tappar
bidraget som vi tidigare har haft för att sköta om uthyrning och skötsel av
Ankaret, 6000:- per år. I gengäld får vi behålla alla hyresintäkter som vi tidigare
har redovisat till kommunen. Vi kommer att få betala 10% av den totala
lokalkostnaden vilket blir c:a 12000:- per år.
Beslut: Vi tar över kontraktet fr.o.m. 1april 2018 på prov i två år.
Hyreskostnaden delar vi med Amatörteaterföreningen, Hembygdsföreningen
och EIF d.v.s. kostnaden som inte täcks av hyresintäkterna samt kostnad för
förbrukningsmaterial.
§ 16 Mötet avslutas.
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och därefter bjöds vi
på Elaines hembakade semlor och kaffe.
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