
Årsmöte med Ersnäs Byaförening den 13 feb. 2006-02-13 
 
§ 1 Årsmötets öppnande. 
Krister Öhman öppnade mötet och hälsade 17 personer välkomna, trots OS på tv, den 
ordinarie ordföranden Caisa Olsson var upptagen med jobb. En enkel presentation gjordes 
eftersom det var en del nya ansikten. 
 
§ 2 Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts.  
Mötet svarade ja. 
 
§ 3 Val av ordförande för mötet. 
Sven Persson 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 Kristina Holmberg och Bo Axhammar till justerare av årsmötesprotokollet. 
 
§ 6 Fastställande av dagordningen. 
Årsmötet godkände dagordningen. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 
§ 8 Fastställande av balans/resultaträkning. 
Helge Björnström ( kassör )redovisade debet och kredit, årsmötet godkände redovisningen. 
 
§ 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:  Jan Nilsson  
• Val av ledamöter  för 2 år:  Elaine Blomqvist 

Bo Axhammar 
   Gunilla Björklund ( ny ) 
   Jenny Sundén ( ny ) 
 

• Val av revisorer:  Hans Sundén 
Rore-Mari Bäckström ( ny ) 
 

• Revisorsuppl.:  Gunnel Westerberg 
 
• Valberedning:  Gun Hällström - Dalhberg 

Sven Persson ( ny ) 
 



 
§ 12 Fastställande av medlemsavgifter, medlemsträffar under året. 
Förslag från kassören att medlemsavgifterna ska vara oförändrade för 2006 antogs av 
årsmötet, 40 kr / fam. 20 kr/ singel. Förslag på medlemsmöten 2 ggr / år antogs också. 
 
§ 13 Övrigt. 

• Caisa Olsson som avsagt sej ordförandeposten var inte närvarande, pga jobb, men 
kvällens ordförande Sven Persson framförde sitt och byaföreningens tack till henne 
och föreslog att vi skulle ge henne en applåd som hon skulle höra ända upp till 
Arjeplog, och vid senare tillfälle tacka henne personligt. 

• Den planfria korsningen vid E4 har framflyttas till tidigast 2008. Gång och 
cykelvägen ligger närmare i tiden. Sven Persson författar en skrivelse till 
Kommunikationsdepartementet, där byns föreningar skriver under. 

• Rose-Mari Bäckström gav en rapport om elevunderlaget i Ersnässkolan för nästa 
läsår, en klar minskning på elevunderlaget. Dom elever som börjar sjuan och flyttar  
är fler än dom som börjar sexårs, sen har ca: tio elever valt att börja friskolan i 
stan. Efter en intensiv diskussion kom ett förslag på att vi bildar en grupp som 
jobbar för att så många elever som möjligt stannar kvar i våran egen skola, bäst för 
alla. 

• Vi gjorde ett studiebesök i ungdomslokalen, och konstaterade att så fin lokal måste 
användas till våra ungdomar, med lite olika metoder måste vi få igång föräldrarna 
som ledare, så verksamheten kan starta upp. 

• Sen smakade det bra med kaffe och semlor, som dagen till ära var bakade i Svedjans 
hembageri.  

             
§ 14 Avslutning.
Sven Persson tackade för visat intresse, och önskade den nya styrelsen lycka till. 
 
 

Sekreterare    Ordförande 
 
 
Elaine Blomqvist  Sven Persson            

 
 

På bilden applåderar vi för Caisa, avgående ordförande. 
Hon kunde inte närvara vid årsmötet. 

 
 
 
                                                             


