Årsmöte med Ersnäs Byaförening den 12 feb. 2007
§ 1 Årsmötets öppnande.
Hilding Lindbäck öppnade årsmötet och hälsade ca: 30 personer välkomna, ett särskilt
välkommet till den första styrelsen som bildades för 10 år sen som blev styrelsen för Ersnäs
byaförening. En presentation av alla på årsmötet, en del nya ansikten.
§ 2 Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts.
Mötet svarade ja.
§ 3 Val av ordförande för mötet.
Hilding Lindbäck valdes till ordförande för årsmötet.
§ 4 Val av sekreterare för mötet.
Elaine Blomqvist valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 5 Val av två justeringsmän för mötet.
Årsmötet valde Caisa Olsson och Hans Blomqvist att justera årsmötesprotokollet.
§ 6 Fastställande av dagordning.
Årsmötet godkände dagordningen.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 8 Fastställande av balans och resultaträkning.
Helge Björnström redogjorde för ekonomin, som godkändes av årsmötet.
§ 9 Revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet.
Den avgående styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.
§ 11 Val av styrelse.
•
•

Val av ordförande för 1 år:
Val av ledamöter för 2 år:

Gunnar Lauritz (ny)
Helge Björnström
Krister Öhman
Caisa Olsson (ny)
Carolina Svärd (ny)

•

Val av revisorer:

•

Revisorsuppl:

Hans Sundén
Gunnel Westerberg
Rose-Mari Bäckström

•

Valberedning:

Gun Hällström – Dahlberg
Sven Persson

§ 12 Fastställande av medlemsavgifter, medlemsträffar under 2007.
Årsmötet beslutade att avgiften blir 50 kr/fam. och 25 kr./singel, medlemsträffar blir
2 träffar/år, vår och höst där byborna får info. om vad som händer i byn.
§ 13 Övrigt.
• Krister Öhman visade ett bildcollage från bl. a. första Ersnäsbladet.
En tävling utlystes i bladet, om en bra slogan, som skulle stå på tavlorna vid E4
”Ersnäs, porten till Luleå” blev det vinnande förslaget, vinnare blev Else Olsson.
• Några från första styrelsen berättade om då föreningen startade, hur vi bl. a.
kämpade för att få skolan om och tillbyggd. Den 27 maj 1997 var det stormöte, 80
pers. hade samlats i” gamla Ankaret ” Alf Fredriksson och Kjell Mickelsson från
kommunen var inbjudna, då slog vi näven i bordet och sa att nu får det vara nog
med provisorium, och då började det hända saker. Mars 1999 invigdes ”nya
Ankaret” med pompa och ståt, på kvällen var det pubafton.
• Sekreteraren, Elaine Blomqvist, fick en fin tulpanbukett, för 10 år i styrelsen!!!
• Gunilla Björklund redogjorde för E 4 korsningen och cykelvägen, Sven Persson gör
en skrivelse till infrastrukturminister Åsa Torstensson och till vägverket för
kännedom. E 4 korsningen är projekterad men det finns inga pengar ännu, tidigast
2008 är byggstarten beräknad att påbörjas, cykelvägen påbörjas så fort snön tinar
bort.
• Ulla Axhammar presenterade förslaget för bygge av toalett på Torget.
• Lite allmänt om att söka EU-pengar till olika projekt, det finns nya fräscha pengar,
fom 2007 – 2013
• En vädjan om att få mera väglysen i ytterområdena i byn, styrelsen får i uppdrag
med Bo Axhammar i spetsen att ta kontakt med Göran Gabrielsson på kommunen.
• Styrelsen får också i uppdrag att värva mera medlemmar.
• Kvällen avslutas med god smörgåstårta och kaffe.
§ 14 Avslutning.
Hilding Lindbäck avtackades med en blomma, han slutar i styrelsen, han tackade
mötesdeltagarna för visat intresse och önskade den nya styrelsen lycka till.
Vid protokollet
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Caisa Olsson

Hans Blomqvist

