
Årsmöte med Ersnäs Byaförening den 11 feb. 2008 
 
§ 1 Årsmötets öppnande. 
Ordförande Gunnar Lauritz öppnade mötet och hälsade 17 personer välkomna till 
årsmötet. 
 
§ 2 Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts. 
Mötet svarade ja.  
 
§ 3 Val av mötesordförande. 
Gunnar Lauritz valdes till ordförande för årsmötet. 
 
§ 4 Val av sekreterare. 
Elaine Blomqvist valdes till sekreterare för årsmötet. 
 
§ 5 Val av två justerare. 
Årsmötet valde Jenny Sundén och Tuula Rosenberg att justera årsmötesprotokollet. 
 
§ 6 Fastställande av dagordning. 
Årsmötet godkände dagordningen. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 
§ 8 Fastställande av balans och resultaträkning. 
Helge Björnström redogjorde för balans och resultaträkningen för 2007, årsmötet 
beslutade att balans och resultaträkningen redovisas på www.ersnas.se  så kan alla ta del 
av den. Till nästa resultaträkning kan ett enklare bokföringsprogram införskaffas. 
 
§ 9 Revisionsberättelsen. 
Gunnar Lauritz läste revisionsberättelsen och årsmötet godkände densamma. 
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet. 
Den avgående styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. 
 
§ 11 Val av styrelse. 
 

• Val av ordförande för ett år:  Gunnar Lauritz 
• Val av ledamöter för två år:  Gunilla Björklund 

Elaine Blomqvist 
Sofia Olsson  ( ny ) 
Leif Winsa     ( ny ) 
 

• Val av revisorer:  Hans Sundén ( sammankall. ) 
Gunnel Westerberg 
 

• Revisorsuppl.:  Rose-Mari Bäckström 
 

• Valberedning:  Gun Hällström-Dahlberg 
Sven Persson 

http://www.ersnas.se/


 
 
 
 
§ 12 a Medlemsavgifter, 
Sven Persson har skrivit en motion om att samordna medlemsavgifter. 
Samordningen gäller från 2009, Ersnäs byaför., Ersnäs hembygdsför. och Ersnäs IF 
 

b) Årsmötet beslutar att en samordning är bra, om man ska ta lika för alla hushåll 
eller skilja på familj och singel, blir i samråd med dom andra föreningarna, beslut 
tas på Rådslaget den 6 mars. 

 
§ 13 Övrigt. 

• Bo Carlsson påpekade att ett hushåll i ”Kammen” inte hade fått inflyttningsgåvan, 
dom har bott där i två år.  

• Tuula Rosenberg önskar att man på nått sätt presenterar dom som är nominerade 
till Årets Ersnäsare.  

• Gun Hällström-Dahlberg informerade om att hon som teaterombud i Ersnäs 
förmedlar teaterbiljetter.  

 
 
Efter kaffedrickning och en stunds samvaro avslutade Gunnar Lauritz årsmötet, och 
tackade alla för visat intresse. 
 
 
 
Sekreterare    ordförande 
 
Elaine Blomqvist   Gunnar Lauritz 
 
 
 
 
Justerare:         Jenny Sundén  Tuula Rosenberg 
 
 


