
 
 
Protokoll från Årsmöte med Ersnäs Byaförening 7 juni 2022 kl 19:00 

i byalokalen 
 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande. 
 Ordförande Elaine Blomqvist hälsade alla välkomna till dagens möte.  
 Totalt 17 personer 
 
§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 
 Beslut: Ja nämligen på hemsidan och i Ersnäsbladet samt på Facebook. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning. 
 Beslut: Frågan med Ja besvarad 
 
§ 4 Val av ordförande för mötet. 
      Beslut: att välja Bosse Axhammar 
 
§ 5 Val av sekreterare för mötet. 
 Beslut: att välja Lena Engstrand 
 
§ 6 Val av två justeringsmän för mötet. 

Beslut: att välja Thomas Jonsson och Krister Öhman 
 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse.  
 Elaine läste upp verksamhetsberättelsen för år 2021. Ett tillägg görs med 

aktiviteter för Hembergsleden. Bifogas som bilaga 
 
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning 
      Siw redogjorde för föreningens ekonomi 2021 Tillade att bidraget från Luleå kn   
avseende 2021 ej finns med på redovisningen totalt 12 000:- dessa hade betalats ut 
till fel PG. Dessa pengar kommer att redovisas på 2022 års redovisning. Bifogas som 
bilaga 

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

2021. Hans läste upp deras revisionsberättelse. Bifogas som bilaga. 
 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
       Beslut: Frågan därmed Ja besvarad 
 
§ 11 Val av ordförande på ett år 
         Årsmötets beslut är att välja Elaine Blomqvist fram till nästa Årsmöte 
 
§ 12 Val av styrelseledamöter 
        Carolin redogjorde för valberedningens förslag. 
Beslut: 
        Att välja Robert Romanowski på två år 
        Att välja Jouni Vesa på två år 
        Att välja Claes Åbro på två år 



        Att välja Lina Öhlund på två år 
        Ledamöter som har ett år kvar: 
        Lena Engstrand, Siw Hansson, Ulrika Rönngren 
        
§ 13 Val av revisorer.  
 Beslut att välja 
        Gunnel Vesterberg och Hans Sundén på två år. Rose-Marie Bäckström som 

revisorssuppleant.  
 
 § 14 Val av valberedning 
 Beslut: Årsmötet väljer Gunnar Lauritz Sandra Viklund och Gun Hellström 

Dahlberg som valberedare 
 
§ 15 Fastställande av medlemsavgifter 
 Årsmötet föreslår oförändrad årsavgift 
 
§ 16 Motioner inkomna två st. 16 feb 2022 
 Motion nr 1 byaföreningen skall jobba efter motionens utformning. 

Byaföreningen tar frågan vidare till stadsbyggnadsnämnden samt Lumire.  
 Motion nr 2 jobba efter motionens intentioner. Kontakt med kommunen tas. 
 
  § 17 Sammanslagning av Byaföreningen och Hembygdsföreningen 
  Beslut: frågan med Ja besvarad av närvarande på Årsmötet. 
 
  § 18 Förslag till nya stadgar 
 Personer från Hembygds- och Byaföreningen har tagit fram förslag till nya 

stadgar, Hans S läste upp förslaget, dessa skall tas på ett extra möte. Årsmötet 
godkände de nya stadgarna. 

  
   § 19 Övriga frågor 
 Elaine berättade om de pengar som vi fått beviljade av stadsbyggnads-

förvaltningen 65000:- för dessa medel har vi köpt in marknadsbord 10 st. 
 
   § 20 Mötet avslutas. 
 Ordförande avslutade mötet och vi övergick till kaffe med tårta. 
 
           
 
Ordförande       Sekreterare 
 
   
 
Bosse Axhammar   Lena Engstrand   
                                                               
 
 
Justerare                                          Justerare 
 
 
Krister Öhman                                   Thomas Jonsson 


