Protokoll från Ersnäs IF:s årsmöte 2020-03-11
1) Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande valdes Rickard Engström och till sekreterare valdes
Bo Axhammar
3) Val av protokolljusterare 2 st tillika rösträknare
Kjell Engström och Kjell Bäckström
4) Fråga om mötets behöriga utlysande
Annonserat på hemsidan i januari.
5) Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.
6) Val av mötesreferent
Bo Axhammar valdes till referent för årsmötet. Mötet beslutade begränsa
rapporten till de tidningar som har det största täckningsområdet. Därmed
kontaktas inte de provinsiella tidningarna Kuriren, Norrländskan och Pitetidningen.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse (Bifogad fil)
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och kassören gick igenom
ekonomin/ förvaltningsberättelsen. Årets resultat blev 29 663 kr.
Mötet beslutade att lägga års och förvaltningsberättelsen till handlingarna.
8) Fotboll och skidsektionens årsberättelse (Bifogad fil)
Anders Vikberg läste upp fotbollens årsberättelse.
Mats Gustavsson läste upp skidsektionens årsberättelse.
Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.
9) Revisorernas berättelse
Anne-Li Ottosson läste upp revisorernas berättelse och förordade ansvarsfrihet
för styrelsen.

10)Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.
11)Fastställande av medlemsavgifter
Oförändrade medlemsavgifter var årsmötets beslut.
12)Val av
a) Ordförande
Rickard Engström valdes till ordförande
b) Styrelseledamöter
Följande omvaldes:
Gunnel Westerberg
Kenneth Lundberg
Kent Bäckström
Lars Gustafsson
Nyval på Carolina Svärd som ersätter Lotta Lauritz
c) Fotbollssektion samt skidsektion
Till fotbollssektionen valdes:
Ulf Lindfors sammankallande, Lars Gustafsson, Tomas Gustafsson, Anders
Vikberg, Kent Bäckström, Erik Westerberg, André Lindfors, Urban Isaksson, Bengt
Westerberg.
Till skidsektionen valdes:
Mats Gustafsson, Jonas Persson, Emil Vedin, Maria Drugge.
d) Revisorer
Mötet valde om revisorerna: Anne-Li Ottosson, Ove Aspenfjäll. Suppleant: Hans
Sundén.
e) Valberedning
Till valberedning valde årsmötet Kjell Engström, Kjell Bäckström och till
suppleant Ulf Lindfors.
13)Övriga frågor
a) NLS
Kort info angående Nederluleåstafetten som äger rum den 14 mars.
b) Rådslaget den 18 mars
Kort info kring Rådslaget där föreningarna samlas för att diskutera kommande
evenemang och gemensamma frågor för byn.
c) Funktionärer till SM-veckan i Boden
Det har kommit en förfrågan om föreningen hade ”ledig arbetskraft” för SMveckan i Boden. Mötet var överens om att den varan var en resursbrist i
föreningen.
d) Pålbackaprojektet
Kort info angående status på projektet. Beställning av ritning hos arkitektbyrå är
gjord och när den är klar om ca två veckor kan vi gå vidare med steg två och
begära in offerter. Steg tre blir sedan att med underlag av offerterna börja ansöka
om medel till Nya Pålbacka.
e) Föreningens jubilar
Ordförande framförde föreningens gratulationer till Jubilaren Gunnel Westerberg
och mötet hyllade henne med ett gemensamt hurra. Föreningen har tidigare
uppvaktat Gunnel i samband med hennes födelsedag.

Ordförande avtackade Lotta Lauritz för hennes tid i styrelsen och inbjöd henne till
avtackning på kommande styrelsemiddag.
14)Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga deltagare för visat intresse och konstaterade att
mötet klarade gränsen för offentliga sammankomster. Och mötet avslutades med
fika och tårta som kvällens jubilar hade bakat.

Vid tangentbordet: Bo Axhammar

