
 
 

Protokoll från Årsmöte med Ersnäs Byaförening 25 februari 2019  
 
 

15 Personer hade hörsammat kallelsen. 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande. 
 
 Ordförande Elaine Blomqvist hälsade alla välkommen till dagens möte.  
 
§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 
 
 Beslut: Ja; Hemsidan, 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: Sven Persson och Bo Axhammar 
 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
       Elaine läste upp förenings verksamhetsberättelse för 2018 
       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 

2018. Gunnar läste 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 Svärd och Sven Persson redogjorde valberedningens förslag. 
 
        Att välja Gunnar Lauritz på två år (omval) 
        Att välja Angelica Elvelin Lidström på två år (omval) 
        Att välja Ulrika Rönngren på två år (nyval) 
        Att välja Willy Sundvall på två år (omval 
 
        Ledamöter som har ett år kvar        
        Lena Engstrand  
        Siw Hansson  
            
         
  
 
§ 13 Val av revisorer.  
 
         Hans Sundén sammankallande Gunnel Westerberg. Rose-Marie Bäckström 

vald som revisorssuppleant. 
 
 § 14 Val av valberedning 
 
 Beslut: Årsmötet väljer Sven Persson och Karolina Svärd 
 
 
§ 15 Fastställande av medlemsavgifter 
 
 Beslut: av medlemsavgift 225:- för familj och 150 för enskild medlem. 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 Rådslaget 19 mars kl. 19.00 i Ankaret varje föreningsordförande kallar 2-3 

personer till detta möte. 
 
 Bygdeutvecklingsplan för sörbyarna är under bearbetning i samarbete med 

Hela Sverige ska leva och Roger Ylinenpää Luleå kommun han kommer på 
nästa möte 11 mars.  

         Ulla Isaksson A och Carin Sundén har gjort ett fantastiskt jobb med att städa 
köket och fixat gamla matsalen med nya gardiner och möbler, Ulla påpekar att 
Hans S och Bosse har hämtat utrangerade möbler från SSAB. 

         Ulla IA föreslår att en städ- och underhållsgrupp ska bildas för byalokalen 
Ankaret med en person från varje förening. Dessa personer sköter inköp m.m. 
och material som skall bytas ut. En städmaskin av märke Nilfisk är upphittad i 
städskrubb, dock fattas delar. Anders Isaksson har tittat på den och kommit 
med kostnadsförslag på delar. 

 
 En utrymningsplan behöver upprättas för byalokalen 
 



     § 17 Mötet avslutas. 
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och därefter bjöds vi 

på Elaines hembakade bullar och kaffe. 
 
           
 
Ordförande       Sekreterare 
 
   
 
Elaine Blomqvist   Lena Engstrand   
                                                               
 
 
Justerare                                           Justerare 
 
 
Sven Persson                                       Bo Axhammar 
 


