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Protokoll från Årsmöte med Ersnäs Byaförening 30 augusti 2021 
 
Närvarande Elaine Blomqvist  Anneli Lyckestig 
  Siw Hansson  Lena Engstrand 
                       Edvin Rohdin  Ulrika Rönngren 

Willy Sundvall   
 
För kännedom Angelica Elvelin Lidström   
      
  
På grund av pandemin har årsmötet 2021 senarelagts 
   
§ 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: Elaine Blomqvist  
 
§ 5 Val av sekreterare för mötet.  
Beslut: Sittande Anneli Lyckestig  
 
§ 6 Val av två justeringsmän för mötet.  
Beslut: Krister Öhman och Karolina Svärd  
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse.  
Elaine läste upp förenings verksamhetsberättelse för 2020, verksamhetsberättelsen kan läggas till 
handlingarna  
 
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning  
Siw redogjorde för föreningens ekonomi. Som sedan kunde läggas till handlingarna .  
 
§ 9 Revisionsberättelse 
Gunnel Vesterberg och Hans Sundén har reviderat föreningens ekonomi för 2020.  
 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
Beslut: Ja, Årsmötet anser att de kan ge styrelsen fortsatt ansvarsfrihet.  
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§ 11 Val av ordförande på ett år  
Styrelsen föreslår att nyval skjuts upp till nästa år, då det har varit ett speciellt år under pandemin. 
Deltagare på årsmötet är i konsensus med styrelsen.  
 
§ 12 Val av styrelseledamöter  
Styrelsen föreslår att nyval skjuts upp till nästa år, då det har varit ett speciellt år under pandemin. 
Deltagare på årsmötet är i konsensus med styrelsen.  
 
§ 13 Val av revisorer.  
Årsmötet beslutar om omval för Hans Sundén sammankallande Gunnel Westerberg. Rose-Marie 
Bäckström vald som revisorssuppleant. 
 
§ 14 Val av valberedning  
Årsmötet beslutar om omval för Gunnar Lauritz och Sandra Viklund samt Karolina Svärd som 
sammankallande.  
 
§ 15 Fastställande av medlemsavgifter  
Samma medlemsavgift som tidigare; medlemsavgift 225:- för familj och 150:- för enskild medlem.  
 
§ 16 Motioner 
Inga motioner. 
 
§ 17 Sammanslagning Byaföreningen och Hembygdsföreningen  
Årsmötet beslutar i enighet för att verka för en sammanslagning av föreningarna. Förslagsvis kan 
föreningen ha två undergrupper med olika inriktningar. Möte med Hembygdsföreningen planeras för 
fortsatt dialog.  
 
§ 18 Övrigt  
Hur kan vi snabbare integrera nyinflyttade i byn? Förslag kring en broschyr som sammanställer 
tips/aktiviteter/faciliteter/utflyktsmål/entreprenörer mm i byn med omnejd.  
 
Startkort Hembergsleden har varit populära i sommar. Månadsvisa utlottningar av priser på juni, juli 
och augustis månads startkort. 
 
Tidigare mötens frågor kring status på byautvecklingsplanen tar Gun på sig att kolla upp. Sedermera 
fick Gun svar av Roger Ylinenpää på kommunen att alla planer var med i kommunens arbete med att 
ta fram en plan för kommunal service på landsbygden som kommunfullmäktiga beslutade om i 
januari. Men det främsta syftet med byautvecklingsplanerna var att byn själv ska kunna utveckla 
bygden. Roger kan hjälpa till att söka finansiering för de aktiviteter eller insatser vi ser behov av.  
 
§ 19 Mötet avslutas  
Ordförande avslutade mötet och därefter bjöds vi på fika.  
 

        
Ordförande  Sekreterare                     
Elaine Blomqvist  Anneli Lyckestig                 
 
Justerare   Justerare 
Krister Öhman   Karolina Svärd  


