
ÅRSMÖTE MED ERSNÄS BYAFÖRENING DEN 26 FEB. 2013. 
 
§ 1 Årsmötets öppnande. 
Birger Johansson hälsade mötesdeltagarna välkomna, 15 st. hade hörsammat inbjudan. 
 
§ 2 Frågan om årsmötet stadgeenligt hade utlysts. 
Det godkändes av mötet. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning. 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 4 Val av ordförande för mötet. 
Mötet valde Birger Johansson till ordförande för årsmötet. 
 
§ 5 Val av sekreterare för mötet. 
Mötet valde Elaine Blomqvist till sekreterare för årsmötet. 
 
§ 6 Val av två justerare för mötet. 
Mötet valde Hans Sundén och Per-Olov Sundén att justera årsmötesprotokollet. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen upplästes och efter vissa justeringar godkändes den och lades till 
handlingarna. 
 
§ 8 Fastställande av balans/ resultaträkning. 
Balans och resultaträkningarna lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 9 Revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. 
 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 11 Val av ordförande. 
Birger Johansson valdes till ordförande på ett år. 
 
§ 12 Val av styrelseledamöter på två år. 
  Gunnar Lauritz  omval 
  Willy Sundvall omval 
  Stig Blomqvist omval 
  Sara Borgström nyval 
 
§ 13 Val av revisorer. 
  Hans Sundén sammankallande 
  Gunnel Westerberg 
  Rose-Mari Bäckström  revisorsuppleant 
 
§ 14 Val av valberedning. 
  Sven Persson 
  Karolina Svärd 



§15 Fastställande av medlemsavgifter. 
På rådslaget den 20 mars fastställs medlemsavgifterna för 2014. 
 
§ 16 Övrigt. 

a) Folke Larsson undrar över Natura 2000, och om det är möjligt att i första hand röja 
från bron och österöver mot ”Dålakajen.”  

b) Samma Folke Larsson ger styrelsen i uppdrag att föra frågan vidare. 
c) Gunnel Westerberg vill ha förslag på var majbrasan ska brinna i år.  
      Ett  förslag är Gläntan. 
d) Folke Larsson har gjort ett bildspel på www.ersnas.se  på gårdar i Svartskatan.   

 
Efter förhandlingarna serveras smörgåstårta med tillbehör. 
 
Ordförande Birger Johansson avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
 
 
 
 
Sekreterare    Ordförande 
 
Elaine Blomqvist   Birger Johansson 
 
 
 
 
Justerare;  Hans Sundén    Per-Olov Sundén 


