
Årsmöte med Ersnäs Byaförening 14 feb. 2011 

 
 

§ 1 Årsmötets öppnande. 

Per-Olov Sundén hälsade 13 medlemmar välkomna till årsmötet. trots att 

utetempen visade -28°. 

 

§ 2 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande. 

Inbjudan har endast varit i Ersnäsbladet och på hemsidan, detta godkändes av 

mötet. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen lästes upp och godkändes. 

 

§ 4 Val av ordförande för mötet. 

Ordförande för årsmötet valdes Tore Dahlberg. 

 

§ 5 Val av sekreterare för mötet. 

Sekreterare för årsmötet valdes Elaine Blomqvist. 

 

§ 6 Val av två justeringsmän för mötet. 

Hans Blomqvist och Krister Öhman valdes att justera årsmötesprotokollet. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. 

 

§ 8 Fastställande av balans/resultaträkning. 

Balans / resultaträkning lästes upp och godkändes. 

 

§ 9 Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelse lästes upp och godkändes. 

 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 11 Val av ordförande på ett år. 

Birger Johansson valdes till ordförande på ett år. 

 

§ 12 Val av styrelseledamöter. 

Valda på två år;  Stig Blomqvist 

  Gunnar Lauritz 

  Willy Sundvall 

 



 

 

§ 13 Val av revisorer. 

Hans Sundén  (sammankallande) 

Gunnel Westerberg 

Rose-Mari Bäckström (suppleant) 

 

 

§ 14 Val av valberedning. 

 Sven Persson 

 Karolina Svärd 

 

 

§ 15 Fastställande av medlemsavgifter. 

Medlemsavgiften som tidigare år 175 kr. / fam.,100 kr. singel 

Då är man medlem i EIF, Byaför. och Hembygdsför. 

 

 

§ 16 Övrigt. 

 Olle Olsson efterlyser en gemensam tavla på företagarna i byn vid E4 

 Olle Olsson vill inte fortsättningsvis hälsa dom nyinflyttade i byn 

välkomna med en gåva, Elaine Blomqvist fick äran att i fortsättningen 

sköta det.  

 Folke Larsson vill skänka granar från sin tomt till Torget, detta skickas 

vidare till torggruppen.   

 Ett mejl har kommit från Martinsson på Klubbvägen 15, om en gemensam 

julgran vid E4, årsmötet beslutade att Torggruppen tar ställning till detta. 

 En spegel har Ersnäs Teaterförening skänkt till Ankaret, som ska ställas 

upp i förrummet till damtoaletten. 

 Ett 25 års jubileumsalbum har Ersnäs Teaterförening skänkt till 

byaföreningen. 

 Tidningsutklipp från Thore Marklunds anhöriga om Ersnäs har lämnats 

till byaföreningen, som vidarebefordras dem till hembygdsföreningen, 

urklippen ska förvaras i Torpet. 

 

 

§ 17 Mötet avslutas. 

Mötet avslutades med att överlämna en hjärtchokladask (Alla Hjärtans dag) till 

de avgående i styrelsen, Helge Björnström, Sofia Olsson och Inga Långhed.  

 

Vi avslutade med kaffe och hembakta semlor. 

 

 



Sekreterare;   Elaine Blomqvist        Ordförande;   Tore Dahlberg 

      

     …………………..        ………………… 

      

Justerare;     Hans Blomqvist           Krister Öhman 

 

    ………………..            ……………… 

 

 


