Årsmöte med Ersnäs Hembygdsförening den 27 feb. 2012.
1. Årsmötets öppnande.
Helena Strandberg hälsade 19 st. välkomna till årsmötet.
2. Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Tore Dahlberg.
3. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Elaine Blomqvist.
4. Val av två justerare.
Att justera årsmötesprotokollet valdes Hans Blomqvist och Krister Öhman.
5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen lästes och godkändes.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes.
7. Fastställande av balans- och resultaträkning.
Balans- och resultaträkning lästes och godkändes.
8. Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lästes och godkändes.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Val av ordförande.
Årsmötet valde Helena Strandberg till ordförande på 1 år.
11 Val av övriga styrelseledamöter;
Hans Blomqvist
2 år
Tord Marklund
2 år
Kristina Holmberg 2 år
12. Val av revisorer;
Tore Dahlberg (sammankallande)
Sune Öhlund
Suppleant;
Marie Lundström
13. Val av valberedning;
Stig Blomqvist (sammankallande)
Olle Olsson

14. Övrigt.
Ett förslag om att röja sly vid bron över Aleån, mot Ersnäs, det är Samfällighetsmark,
ett projekt som kan starta till våren. En grupp med Tore Dahlberg (sammankallande)
Leif Lundström och Olle Olsson som håller i projektet.
Hur ska vi kunna få mera bybor att betala årsavgifterna till föreningarna? Bland
förslagen sätt inbetalningskortet direkt i brevlådan.
Folke Larsson har ett fönster , som har suttit ovanför en dubbeldörr, han vill sätta upp
det i Torpet, Gerd och Stig Olovsson har lovat att ”rusta” upp fönstret.
Gun Dahlberg hade en ”knapptavla” som också kan pryda väggen i Torpet.
Leif Lundström tycker att det är ett bra förslag att skoleleverna och deras föräldrar är i
bagarstugan, med förhoppning att baktraditionen förs vidare.
Folke Larsson efterlyser någon typ av skåp i skolan, där vi vintertid kan förvara
boksamlingen, under sommarhalvåret i Torpet.
Byakistan finns på Bäcktorpsvägen 137.
Jan-Olov Nyström Hudiksvall, bördig från Antnäs, reparerar boken Lappland, som
fanns i boksamlingen från Bäckenäs.
Helena Strandberg överlämnade blommor till dom avgående i styrelsen
Karl-Gustav Pettersson och Susann Hedlund.
15. Mötets avslutande.
Ordförande för mötet tackade för visat intresse.
Dagen till ära avslutades mötet med kaffe och tårta.
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