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PROTOKOLL     
 
Årsmöte med Ersnäs hembygdsförening den 24 maj 2022 kl. 19.00 
 
Plats: Skolan, Ersnäs  
 
 
1. Föreningens ordförande Helena Strandberg öppnade årsmötet, och hälsade alla 13 

deltagare hjärtligt välkomna. 
 

2. Till ordförande för årsmötet valdes Helena Strandberg. 
 

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Ingegerd Skoglind Öhman. 
 

4. Till justerare för mötet valdes Torbjörn Fredriksson och Lena Engstrand. 
 

5. Dagordningen godkändes. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse sågs översiktligt igenom, godkändes och lades 
därefter till handlingarna.  
 

7. Kassörens balans- och resultaträkning fastställdes. 
 

8. Revisor Erling Öhman läste upp revisionsberättelsen varefter den godkändes. 
 

9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

10. Årsmötet valde Helena Strandberg till föreningens ordförande på ett år. 
 

11. Årsmötet valde följande ledamöter   
Omval på 2 år: Monica Johansson, Hans Sundén och Thomas Jonsson. 
Övriga ledamöter Elaine Blomqvist, Ingegerd Skoglind Öhman och Torbjörn 
Fredriksson har ett år kvar av sina förordnanden.   
 

12. Årsmötet valde Erling Öhman och Georg Johansson till revisorer, samt Marie 
Lundström som suppleant.  
 

13. Årsmötet utsåg Gun Hellström Dahlberg och Karl Gustav Pettersson till valberedare 
på ett år. 
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14. Sammanläggning av Ersnäs Hembygdsförening och Ersnäs Byaförening.  

 
Ovan nämnda föreningars styrelser höll ett gemensamt möte i oktober 2021, och 
deltagarna gav ett enhälligt stöd för sammanslagning av föreningarna. En arbetsgrupp 
med tre representanter från vardera förening bildades, och har utarbetat ett förslag till 
stadgar för en ny, gemensam förening.  
 
I Hembygdsföreningens stadgar § antagna 22 april 1985, och ändrade vid årsmöte 19 
februari 2019 finns punkten ”Föreningens upplösning”: 
 

• Beslut om föreningens upplösning kan ske endast genom två på varandra 
följande möten, varav ett ska vara årsmöte. Upplöses föreningen ska dess 
tillgångar överlämnas till annan i byn verksam förening. Tillgångarna kan 
också fördelas på fler än en förening. Den eller de föreningar som då kan 
komma i fråga bör ha en inriktning som liknar hembygdsföreningens.  

 
Under årsmötet diskuterades sammanläggning av Ersnäs hembygdsförening och 
Ersnäs Byaförening, och konsekvenser av ett sammangående i gemensam förening. 
Ordförande Helena ställde frågan: 
 
Kan årsmötet ställa sig bakom en stadgeenlig upplösning av Ersnäs 
hembygdsförening, och att föreningens tillgångar överlämnas till den nya 
gemensamma föreningen? 
 
Beslut: Årsmötet besvarade frågan med enhälligt ja, och beslutar därmed att upplösa 
föreningen. Datum för medlemsmöte avgörs av föreningens styrelse och kallelse sker 
via affischering, Ersnäsbladet och digitala plattformar.  

 
15. Övriga frågor. Inga övriga frågor togs upp. 

 
16. Ordförande Helena Strandberg tackade deltagarna för visat intresse och förklarade 

årsmötet avslutat.  
 

 
  
Helena Strandberg   Ingegerd Skoglind Öhman  
Ordförande  Sekreterare 
 
 
   
    
Lena Engstrand   Torbjörn Fredriksson 
Justerare   Justerare 


