
Verksamhetsberättelse	  2013	  för	  Ersnäs	  Hembygdsförening	  

Styrelsen	  för	  Ersnäs	  hembygdsförening	  avger	  härmed	  verksamhetsberättelse	  för	  2013	  

Styrelsen	  har	  under	  året	  sett	  ut	  som	  följande:	  

Ordförande:	  Helena	  Strandberg	  

Kassör:	  Elaine	  Blomqvist	  

Sekreterare:	  Eva-‐Lil	  Olofsson	  

Ledamöter	  Hans	  Blomqvist,	  Nina	  Dahlbom,	  Hans	  Sundén,	  Kristina	  Eriksson	  och	  Tord	  
Marklund	  

Revisorer:	  Erling	  Öhman,	  George	  Johansson	  och	  suppleant	  Marie	  Lundström	  

Valberedningen:	  Stig	  Blomqvist	  och	  Olle	  Olsson	  

	  

Ersnäs	  hembygdsförening	  har	  under	  året	  hart	  4	  styrelsemöten	  och	  1	  årsmöte.	  

Soldattorpet:	  Har	  under	  säsongen	  använts	  närmare	  25	  gånger,	  det	  har	  varit	  allt	  från	  
barnkalas	  till	  styrelsemöten,	  stickcafé	  och	  sommarcafé.	  Föreningen	  är	  glad	  att	  
vänortsgruppen	  Anea	  valt	  att	  anordna	  3	  ”franska	  caféer”	  tillsammans	  med	  Mickael	  Dangin,	  
caféerna	  har	  varit	  trevliga	  träffpunkter	  där	  byns	  invånare	  haft	  möjlighet	  att	  lära	  sig	  mer	  om	  
vänortsgruppen	  och	  deras	  intressen.	  

Bagarstugan:	  har	  varit	  i	  bruk	  för	  uthyrning	  från	  maj	  till	  september	  och	  använts	  ett	  20tal	  
gånger.	  

Ersnäs	  hembygdsförening	  har	  traditionsenligt	  bjudit	  in	  sina	  medlemmar	  till	  2	  välbesökta	  
evenemang	  under	  året.	  I	  början	  på	  april	  hade	  föreningen	  sin	  paltkväll,	  förutom	  den	  
norrländska	  delikatessen	  så	  hade	  gästerna	  möjlighet	  att	  vinna	  otroliga	  priser	  från	  vårt	  lotteri	  
–	  allt	  från	  ”ersnäsägg”	  till	  hembakta	  godbitar	  och	  stickade	  strumpor.	  Under	  hösten	  bjöd	  
föreningen	  till	  surströmmingsmiddag,	  vid	  detta	  evenemang	  uppvaktade	  vi	  vår	  medlem	  Folke	  
Larsson	  som	  donerat	  en	  stor	  boksamling	  samt	  sitt	  omfattande	  fotoarbete	  om”	  Ersnäs	  förr	  
och	  nu”	  till	  hembygdsföreningen.	  Folke	  Larsson	  utsågs	  till	  hedersmedlem	  i	  Ersnäs	  
hembygdsförening	  och	  styrelsen	  är	  tacksam	  över	  allt	  material	  som	  vi	  fått	  och	  kommer	  att	  ha	  	  
stor	  användning	  av	  i	  vårt	  föreningsliv.	  

Ersnäsdagen:	  Föreningen	  har	  deltagit	  och	  sålt	  goda	  laxsmörgåsar	  samt	  frasigt	  goda	  våfflor	  till	  
besökarna.	  Ersnäsdagen	  gick	  med	  vinst	  för	  alla	  deltagande	  föreningar	  och	  de	  har	  
tillsammans	  kommit	  fram	  till	  att	  överskottet	  ska	  användas	  till	  inköp	  av	  bänkar	  och	  bord	  till	  
torget	  så	  att	  det	  blir	  den	  trevliga	  mötesplats	  som	  vi	  alla	  vill	  ha.	  



Styrelsen	  tackar	  för	  visat	  förtroende	  under	  året	  och	  tackar	  alla	  som	  engagerat	  sig	  i	  
föreningens	  aktiviteter.	  
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