
 
 

Protokoll från Årsmöte med Ersnäs Byaförening 28 februari 2017 
19:00 i skolans matsal 

 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande. 
 Ordförande Elaine Blomqvist hälsade välkommen till dagens möte.  
 
§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 
 Beslut: Ja; Ersnäsbladet och på Facebook. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning. 
 Elaine läste upp dagordning som sedan godkänndes  
 
§ 4 Val av ordförande för mötet. 
      Beslut: Sittande Elaine Blomkvist 
 
§ 5 Val av sekreterare för mötet. 
 Beslut: Sittande Lena Engstrand 
 
§ 6 Val av två justeringsmän för mötet. 

Beslut: Rose-Marie Bäckström och Carin Barrelöv 
 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
       Elaine läste upp förenings verksamhetsberättelse för 2016 
       Som sedan lades till handlingarna 
 
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning 
      Gunnar redogjorde för förenings ekonomi. 

    Som sedan kunde läggas till handlingarna 
. 

§ 9 Revisionsberättelse 
         Gunnel Vesterberg och Hans Sundén har reviderat föreningens ekonomi för 

2016. Hans läste upp deras revisionsberättelse. 
 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
       Beslut: Ja, revisorerna anser att de kan ge styrelsen fortsatt ansvarsfrihet. 
 
§ 11 Val av ordförande på ett år 
         Årsmötets förslag är att välja Elaine Blomqvist på ett år 
§ 12 Val av styrelseledamöter 
        Karolina Swärd redogjorde valberedningens förslag. 
 
        Att välja Gunnar Lauritz på ett år 
 Att välja Willy Sundvall på två år 
        Att välja Stig Blomkvist på två år 
        Att välja Sara Borgström på två år 
        Ledamöter som har ett år kvar        
        Lena Engstrand  
        Carin Barrelöv  



            
         
  
 
§ 13 Val av revisorer.  
        Gunnel Vesterberg och Hans Sundén har ett år kvar. Rose-Marie Bäckström 

vald som revisorssuppleant. 
 
 § 14 Val av valberedning 
 Beslut: Årsmötet väljer Sven Persson och Karolina Svärd 
 
§ 15 Fastställande av medlemsavgifter 
 Beslut: Medlemsavgiften är höjd till 200:-  för familj och 125:- för enskillda 
 
§ 16 Övriga frågor 
 Gunnar meddelar att handkassan är likviderad, privata utlägg betalas ut till 

bankkonto.  
 Det önskas mer engagemang från Byaföreningen som ex. Ersnäsdagen där vi 

borde ta större ansvar. 
 Beslut: Från 2018 skall Byaföreningen delta på Ersnäsdagen 
   
     § 17 Mötet avslutas. 
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. Eftersom det är 

Fettisdag så bjöds vi på Elaines hembakade semlor och kaffe. 
 
           
 
Ordförande       Sekreterare 
 
   
 
Elaine Blomqvist   Lena Engstrand   
                                                               
 
 
Justerare                                           Justerare 
 
 
Carin Barrelöv                                   Rose-Marie Bäckström 


