
 
 
Protokoll från Årsmöte med Ersnäs Byaförening 26 februari 2020  

 
 

19 personer har hörsammat kallelsen. 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande. 
 
 Ordförande Elaine Blomqvist hälsade välkommen till dagens möte.  
 
§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 
 
 Beslut: Ja; Hemsidan, Ersnäsbladet och på Facebook  
 
§ 3 Fastställande av dagordning. 
 
 Årsmötet godkände dagordningen.  
 
§ 4 Val av ordförande för mötet. 
 
      Beslut: Bo Axhammar 
 
§ 5 Val av sekreterare för mötet. 
 
 Beslut: Sittande Lena Engstrand 
 
§ 6 Val av två justeringsmän för mötet. 
 

Beslut: Ulla Isaksson Ingegerd Öhman 
 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
Bosse läste upp förenings verksamhetsberättelse för 2019, efter några små    
justeringar kan VB läggas till handlingarna     
 
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning 
 
      Gunnar redogjorde för förenings ekonomi. 

    Som sedan kunde läggas till handlingarna 
. 

§ 9 Revisionsberättelse 
 
         Gunnel Vesterberg och Hans Sundén har reviderat föreningens ekonomi för 

2019. Gunnar läste upp deras revisionsberättelse. 
 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
       Beslut: Ja, Årsmötet anser att de kan ge styrelsen fortsatt ansvarsfrihet. 
 
 



§ 11 Val av ordförande på ett år 
 
 Valberedningens förslag Elaine Blomqvist 
        Beslut: Årsmötet väljer Elaine Blomqvist på ett år 
 
§ 12 Val av styrelseledamöter 
 
        Carolina Svärd redogjorde för valberedningens förslag. 
 
        Att välja Lena Engstrand på två år (omval) 
        Att välja Siw Hansson på två år (omval) 
        Att välja Anneli Lyckestig på två år (nyval) 
        Att välja Edvin Rohdin på två år (nyval) 
 
        Ledamöter som har ett år kvar        
        Angelica Elvelin Lidström  
        Ulrika Rönngren  
 Willy Sundvall  
        Beslut: Årsmötet väljer enligt valberednings förslag 
            
 § 13 Val av revisorer.  
 
 Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag 
         Hans Sundén sammankallande Gunnel Westerberg. Rose-Marie Bäckström 

vald som revisorssuppleant. 
 
 § 14 Val av valberedning 
 
 Beslut: Årsmötet väljer Gunnar Lauritz och Sandra Viklund samt Karolina Svärd 

som sammankallande. 
 
 
§ 15 Fastställande av medlemsavgifter 
 
        Medlemsavgift är idag 225:- för familj och 150 för enskild medlem. 
 Beslut om medlemsavgift tas på Rådslaget där alla 4 föreningar är 

representerade 
 
§ 16 Stadgeändring 
  
 Byaföreningens stadgar är sedan föreningen bildades 24/4 1997, därför föreslår 

vi att dessa behöver revideras. Styrelsen har reviderat stadgarna med bl.a. hur 
utskick ska ske och kallelser till möten. Detta görs idag via Facebook samt 
hemsidan. Styrelsen skall bestå av 6 - 9 ledamöter samt ordförande. Ändringar 
sker på två årsmöten  

 
       Tillägg: Det visar sig efter avslutat möte att Stadgarna för Ersnäs 

Byaförening redan är reviderade och tagna på årsmöte 2012, se hemsidan. 
 
 
 
 



  
     § 17 Motioner. 
  
 1.Gunnar Lauritz vill att Årsmötet beslutar om att byalokalen Ankaret tas över av 

Byaföreningen gällande hela kostnaden under förutsättning att skötsel- och 
underhåll fortsatt delas med de andra föreningarna. 

 
 Årsmötet via ordförande sätter sig emot detta förslag, vi anser att vi forstsätter 

som vi tidigare har beslutat och gör en ny utvärdering inför nästa Årsmöte. 
 
 2 Gunnar Lauritz föreslår att Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att verka för ett 

samgående med Ersnäs Hembygdsförening. 
 Årsmötet beslutar att ge föreningen i uppdrag att uppvakta styrelsen för Hbf för 

diskussion om eventuellt sammangående. 
 
 3 Carin Sundén har lämnat in förslag om att bilda arbetsgrupper. 
 Årsmötet beslutar att detta diskuteras i respektive styrelse. 
 
 4. Angelica Elvelin Lidström har lämnat in motion angående ny ersnäslogga 
 
 Årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att jobba vidare på detta. 
        Motionerna är ej stadgeenligt behandlade enligt §11 i gällande stadgar för Ersnäs byaförening.  
 
 
 § 18 Övriga frågor 
 
 Ulla IA informerar om Ankargruppens sammansättning, Ulla representerar 

Ersnäs IF, Carin Sundén Hbf, Bengt Sundling Amatörteatern samt Elaine och 
Gunnar L Byaföreningen. 

 
 21 mars kommer det att vara öppet hus i Ankaret mellan 13:00-16:00 det 

kommer att bjudas på kaffe och wienerbröd samt Festis till barnen. 
 På kvällen kommer Ersnäs amatörteater att ge en enaktare kl.19:00 

Scengångare, biljetter bokas via Bengt Sundling. Information finns på Facebook 
 
 § 19 Mötet avslutas 
 
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och därefter bjöds vi 

på Angelicas hembakade godbitar och kaffe. 
 
           
 
       Ordförande           Sekreterare 
 
   
       Bo Axhammar           Lena Engstrand   
                                                               
 
      Justerare                                           Justerare 
 
 
     Ulla Isaksson Axhammar                        Ingegerd Öhman 


