
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för 2018. 
 
 
Styrelsen för Ersnäs Byaförening avger följande verksamhetsberättelse för 2018. 
 
Styrelsen har bestått av:  
 
Ordförande Elaine Blomqvist 
Sekreterare Lena Engstrand 
Kassör Gunnar Lauritz 
Ledamöter Willy Sundvall 
 Sara Borgström 
 Angelica Elvelin-Lidström 
 Siw Hansson 
 
Revisorer Hans Sundén sammankallande 
 Gunnel Westerberg 
 Rose-Mari Bäckström revisorsuppleant 
 
Valberedning Sven Persson sammankallande 
 Karolina Svärd 
 
Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten. Därtill kommer årsmötet, arbets-
gruppernas möten och möten för att förbereda vissa aktiviteter. 
 
2018 har 193 hushåll betalat årsavgiften. Därav 24 utsocknes. 
 
Vi har 270 registrerade hushåll i Ersnäs och det är drygt hälften som stödjer  
föreningarna i byn. Medlemsavgiften är 200 kr för familj och 125 kr för singel.   
 
Det årliga Rådslaget var i april. Där träffas styrelserna från alla föreningar i byn för att 
diskutera och besluta vilka aktiviteter vi som kommer under 2018.  
Minnesanteckningar finns på www.ersnas.se under föreningar. 
 
Nederluleåstafetten 2018 med fyra lag från Ersnäs, en trevlig tävling med många 
åskådare.  
 
Intresset för vår Facebookgrupp ”Ersnäs by” ökar - vi har i skrivande stund  
721 medlemmar. 
 
Vår hemsida, www.ersnas.se, erbjuder en stabil plattform för vår information till 
bybor, nyinflyttade samt alla andra som t.ex. vill ”se” vad vi gör i byn. 
 
Nätverksträffarna för Sörbyarna vår och höst fortsätter.  



 
Midsommarfirandet flyttades till skolan, Ankaret, pga vädret. Trots regn ute var 
stämningen hög inne. 
 
Ersnäsdagen var välbesökt både på Torget och Ralph Lundstengården. 
 
Till årets Ersnäsare valdes Ersnäs Skola genom deras fantastiska sätt att samverka  
med byns föreningar. 
 
Mötesplats Ersnäs påbörjades i december, där man tar fram en bygdeplan i Ersnäs 
och byarna runt omkring. Hur vill vi att Ersnäs ska se ut 2030? 
 
Granen hittat till Torget, för att sprida sitt ljus över byn. Tack till granuppsättarna. 
 
Styrelsen tackar för förtroendet som visats under året och tackar alla som på ett eller 
annat sätt deltagit i föreningens verksamhet. Vi önskar föreningen och den nya 
styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet. 
 
 
 
 
 
 
Ordförande           Sekreterare  Kassör 
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Ledamöter    
 
Willy Sundvall      Angelica Elvelin - Lidström 
 
 
 
Sara Borgström       Siw Hansson 


