Årsmöte med Ersnäs Byaförening den 15 februari 2010

§ 1 Årsmötets öppnande.
Gunnar Lauritz öppnade årsmötet och hälsade 12 medlemmar välkomna, många valde nog
att titta på OS när Charlotta Kalla grejade Guldmedalj till Sverige på 10 km. fristil.
§ 2 Frågan om årsmötet stadgeenligt utlysts.
Inbjudan har bara varit i Ersnäsbladet och hemsidan ingen påminnelse i brevlådorna,
årsmötet godkände detta.
§ 3 Val av ordförande för mötet.
Gunnar Lauritz valdes att fortsätta att hålla i klubban.
§ 4 Val av sekreterare för mötet.
Elaine Blomqvist valdes till sekreterare för mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän för mötet.
Birger Johansson och Helge Björnström valder att justera årsmötesprotokollet.
§ 6 Fastställand av dagordning.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 8 Fastställande av balans / resultaträkning.
Balans/resultaträkning lästes upp och godkändes.
§ 9 Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 11 Val av ordförande på ett år.
Per-Olov Sundén valdes till ordförande på ett år.
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter.
Valda på två år: Leif Winza
(omval )
Elaine Blomqvist (omval)
Birger Johansson (nyval )
Vald på ett år:
Sofia Olsson
§ 13 Val av revisorer på ett år.
Hans Sundén ( sammankallande )
Gunnel Westerberg
Rose-Marie Bäckström ( revisionsuppleant )

§ 14 Val av Valberedning
Karolina Svärd
Sven Persson

§ 15 Fastställande av medlemsavgift.
Efter en stunds diskussion beslutade årsmötet att medlemsavgiften skulle vara som tidigare,
delad uppbörd Hembygdsför., Byaför. och EIF 175 kr. / fam och 100 kr. / singel.
§ 16 Övrigt
Sven Persson föreslår att styrelsen sammanställer en skrivelse till vägverket om
uppsättning av fartkameror vid E4 norra korsningen Ersnäs.
En skrivelse till Landsbygdskommiten om att nu är det Ersnäs tur att bli årets by.
Meriter, bl.a. Vänortsutbytet med Novéant i Frankrike m. m.
Länsstyrelsen har tillstyrkt pengar till toalett och sommarvatten på Torget från
bygdemedel med 50% högst 90000kr. Helge Björnström kontaktar Ulla Axhammar i
Torggruppen.
Olle Olsson har en fundering över välkomsttavlan vid E4, efter lite diskussion ledde
det till att företagarna i byn träffas under våren, då man tar ställning till om det blir
en välkomsttavla och företagstavla i samma.
Blommor var inköpta till Gunilla Björklund, som slutar i styrelsen, hon var inte på
mötet blommorna skickades med hennes svärfar.
§ 17 Mötet avslutas.
Gunnar Lauritz tackade för visat intresse.
Vi avslutade med hembakade semlor och kaffe.
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