Verksamhetsberättelse 2010 för Ersnäs Hembygdsförening
Styrelsen för Ersnäs hembygdsförening avger härmed verksamhetsberättelse för 2010.
Styrelsen har under året sett ut som följande:
Ordförande: Helena Strandberg
Kassör: Eva-Lil Olofsson
Sekreterare: Kristina Eriksson
Ledamöter: Hans Blomqvist, Elaine Blomqvist, Nina Dahlbom, Karl-Gustav Pettersson och Susanne
Hedlund(del av året)
Revisorer: Tore Dahlberg, Sune Öhlund och suppleant Marie Lundström
Valberedningen: Stig Blomqvist, Olle Olsson och Leif Lundström
Ersnäs hembygdsförenings styrelse har under året haft 6 möten, inklusive årsmötet.

Soldattorpet: har, förutom vid byns gemensamma sommar evenemang, hyrts ut vid 8 tillfällen.
Dessutom har föreningen under sommaren och hösten arrangerat 2 sommarcaféer och 2 stickcaféer
som förutom trevlig samvaro även inbringat pengar till föreningen genom försäljning av hembakt
fika.
Bagarstugan: har varit i bruk för uthyrning från maj till oktober och tillsammans med torpet
genererat 2.350 kronor till föreningen.
Ersnäs hembygdsförening har sedvanligt arrangerat 2 mycket välbesökta evenemang för sina
medlemmar, nämligen palt och surströmmingskvällar där paltkvällen (igen) drog en rekordmängd
besökare.
Även i år har Ersnäs hembygdsförening deltagit i att ta fram den omtyckta ”Ersnäskalendern”, årets
upplaga är slutsåld men vid denna skrivelses tillkomst är inte överskottet utdelat ännu.
Ersnäs föreningar fortsätter med gemensam uppbörd av medlemsavgifter. När årets
medlemsavgifter kommit in och delats lika mellan de 3 föreningarna så erhöll varje förening 8.433
kronor, detta att jämföra med hembygdsföreningens medlemsintäkter på 4.480 kronor innan
gemensam uppbörd.
Toaprojektet: Hembygdsföreningens styrelse tog i början av året ett gemensamt beslut att
tillsammans med Byaföreningen låta vår del av årets medlemsintäkter gå till att bidra till toaletten
som byggts på torget samt även indragning av sommarvatten i torpet och bagarstugan. Då torget
gruppen i höstas hade ett möte, där de redovisade hur arbetet fortskred, så meddelades att det
saknades mer än 10.000 kronor för färdigställning. Styrelsen tog då ett gemensamt beslut att Ersnäs
hembygdsförening skänker 10.000 kronor så toaletten kan närma sig att tas i bruk, kanske redan till
sommaren 2011. Sedan tidigare var det bestämt att föreningarna i byn skänkte sin del av vinsten från

ersnäsdagen till toaprojektet samt att Ersnäs samfällighet har varit mycket generösa med bidrag till
projektet. Ersnäs hembygdsförening vill samtidigt tacka torget gruppen och alla andra som på olika
sätt varit engagerade i toaprojektet för deras otroliga insatser.
Bokslutet: uppvisar att intäkterna för 2010 uppgår till 23.854 kronor och kostnaderna till 28.931
kronor. Föreningens tillgångar uppgick vid årsskiftet till 1.588.84 på företagskontot och bankkontot
40.671,62, den kontanta kassan uppgick till 9.643 kronor.
Ersnäs hembygdsförening aktieinnehav hade 101231 ett värde av 53.300 kronor.
Föreningen visar i år upp ett större underskott än vanligt men då förklaringen ligger i att vi har
investerat totalt 18.200 kronor i att färdigställa toaletten på torget samt dragit in sommarvatten i
torpet så är också vår förhoppning att de investeringarna ska leda till att fler personer kommer att
använda sig av både torpet och bagarstugan.
Styrelsen tackar för visat förtroende under året och tackar alla som engagerat sig i föreningens
aktiviteter.
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