
Årsmöte med Ersnäs Byaförening den 22 feb. 2012. 
 

§ 1 Årsmötets öppnande. 

Ordförande Birger Johansson öppnade årsmötet och hälsade 11 medlemmar välkomna. 

 

§ 2 Frågan om årsmötet stadgeenligt utlysts. 

Inbjudan har annonserats i Ersnäsbladet och på hemsidan, frågan fick godkänt av 

årsmötet. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen lästes upp och godkändes. 

 

§ 4 Val av ordförande för mötet. 

Ordförande för mötet valdes Birger Johansson. 

 

§ 5 Val av sekreterare för mötet. 

Sekreterare för mötet valdes Elaine Blomqvist. 

 

§ 6 Val av två justerare för mötet. 

Stig Blomqvist och Krister Öhman valdes att justera årsmötesprotokollet. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 8 Fastställande av balans / resultaträkning. 

Balans och resultaträkning lästes upp och godkändes. 

 

§ 9 Revisionsberättelsen. 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 11 Val av ordförande. 

Birger Johansson valdes till ordförande på ett år. 

 

§ 12 Val av styrelseledamöter. 

Valda på två år;  Lena Engstrand     (nyval)  

  Elaine Blomqvist   (omval) 

Vald på ett år;  Per-Olov Sundén  (omval)  

 

 

§ 13 Val av revisorer;  Hans Sundén              (sammankallande) 

  Gunnel Westerberg 

  Rose-Mari Bäckström   (suppleant) 

 

§ 14 Val av valberedning;  Sven Persson 

                       Karolina Svärd 

  

 



§ 15 Fastställande av medlemsavgifter. 

Medlemsavgiften 175 kr och 100 kr som tidigare år. 

Frågan om hur vi ska få fler att gå med i föreningarna och betala medlemsavgiften, blir en 

fråga att diskutera på Rådslaget i mars. 

 

§ 16 Övrigt. 

En motion/förslag från Sven Persson: Beslut om nya stadgar för Ersnäs Byaförenig, dom 

tidigare stadgar har daterats upp.  

En ändring i dom nya stadgarna § 10 från en revisor på två år, till två revisorer på två år. 

Årsmötet godkände i övrigt dom nya stadgarna. 

 

Birger Johansson vill att det ska uppmärksammas, att den nya korsningen kommer igång 

detta år, med någon typ av inbjudan bybor, vägverket i Ankaret.  

Frågan tas upp på Rådslaget i mars, där alla föreningar är representerade. 

 

Ett förslag på en gemensam facebookgrupp, det ska diskuteras på rådslaget.  

 

Muddringen vid ”Dålakajen” blir ett för omständigt och dyrt projekt p.g.a. att tillstånd och 

undersökningar blir för dyrt.  

 

 

 

 

Sekreterare     ordförande 

Elaine Blomqvist   Birger 

Johansson 

 

Justerare     justerare  

  

Stig Blomqvist   Krister Öhman 
  


