Verksamhetsberättelse för 2019.
Styrelsen för Ersnäs Byaförening avger följande verksamhetsberättelse för 2019.
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Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten. Därtill kommer årsmötet, arbetsgruppernas möten och möten för att förbereda vissa aktiviteter.
2019 har 162 hushåll betalat årsavgiften. 60 % av hushållen stöttar byn.
Därav 20 utsocknes.
Vi har 270 registrerade hushåll i Ersnäs och det är drygt hälften 60 % som stödjer
föreningarna i byn.
Medlemsavgiften är 225 kr. för familj och 150 kr. för singel.
De årliga Rådslaget var i mars Där träffas styrelserna från alla föreningar i byn för att
diskutera och besluta vilka aktiveter som kommer under 2019.
Minnesanteckningar finns på www.ersnas.se under Föreningar.
Nederluleåstafetten mars 2019 blev den 23 gången i ordningen, ett samarrangemang
mellan Ersnäs IF, Antnäs BK, IK Örnen och Norrbottens Kuriren.
Det var ca 240 åkare som körde stafetten.
Intresset för vår Facebookgrupp ”Ersnäs by” ökar - vi har ca 830 medlemmar.

Midsommar firades på Torget, med dans kring majstången, varm korv och fika.
Vädret var bra och humöret var på topp.
Ersnäsdagen var välbesökt både på Torget och Ralph Lundstengården.
Till årets Ersnäsare valdes Leif Lundström.
Under året har det varit turbulens med skolans vara eller icke vara. Elever med
föräldrar har demonstrerat utanför Kommunhuset, under en veckas tid hösten 2019,
mellan 07,00 – 09,00 för att visa sitt missnöje.
En demonstration från Gula paviljongen till stadsparken, mot nedläggningen av våran
skola där ca, 2000 personer (från hela kommunen) tågade med plakat ”bl.a. rör inte
vår skola m.m.” den 14 september, buss från Ersnäs, många körde med egen bil, bra
uppslutning.
Som Tack för detta har alla elever med föräldrar blivit inbjudna till Trampolinecenter
360 av Therese Ström Josbrant, en kväll i november, buss från skolan som
sponsrades av Byaföreningen och så även fika. Många körde med egna bilar, vi blev
ca 100 personer.
Mötesplats Ersnäs påbörjades i december, 2018, där man tar fram en bygdeplan i
Ersnäs och byarna runt omkring. Hur vill vi att Ersnäs ska se ut 2030? Bygdeplanen
är överlämnad till kommunen.
Finns att läsa på www.ersnas.se
Granen har i vanlig ordning fått sin plats på 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.
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