Verksamhetsberättelse för 2011.
Styrelsen för Ersnäs Byaförening avger följande verksamhetsberättelse för 2011.
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Valberedning;
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Styrelsen har hållit 5 styrelsemöten, därtill kommer årsmötet, arbetsgruppernas möten och
möten för att förbereda vissa aktiviteter.
Antal betalande 2011 med 2010 års siffra inom parentes:
Familj 104 (112) Enskild 36 (39)
Utsocknes medlemmars antal var 17 (17).
45 procent av hushållen i Ersnäs betalade avgiften. En fråga för årsmötet:
varför anser en majoritet av hushållen i byn att föreningarnas arbete (inkl Ersnäsbladet)
inte är värt 175 resp 100 kronor?
Det årliga rådslaget i mars, där styrelserna från föreningarna i byn träffas.
Minnesanteckningar finns på www.ersnas.se under föreningar.
Nederluleåstafetten i mars, där 17 Ersnäsbor deltog (16 män och 1 dam)
Ersnäs kom på en andraplats, detta inbringade 2000 kr.
Under åren har Nederluleåstafetten tillfört 20000 kr. till byaföreningskassan.
Landsbygdsforum i Vitå i april, ny för Roger Häggström (som avgår) valdes en
representant från Måttsund ( i Byaforum) ingen representant från Ersnäs ingår i
Byaforum. I landsbygdsforumet finns kommunens politiker, i byaforumet är ledamötena
valda från byaföreningarna.

En nätverksträff vår och höst, där träffas norr och sörbyaföreningarna, för att redovisas
vad som händer i våra byar, höstträffen var i Kallaxby där träffen avslutades med
surströmming (Grand Kallax)
Nationalfirande och Midsommarfirande på Torget har blivit en tradition, med våfflor,
varmkorv, fika och lottförsöljning. Värd för 6 juni var ANEA och midsommarafton var
byaföreningen värd.
Ersnäsdagen den 9 juli var välbesökt både på Torget och Ralph Lundstengården. För femte
året utsågs årets Ersnäsare. Krister Öhman blev 2011 års Ersnäsare.
Första veckan i augusti hade vi besök från Frankrike (vänortsutbytet) 40 fransktalande
besökare som bodde i Ersnäs, Antnäs och Alvik.
Ingen fotokalender för 2012 har utkommit, p.g.a. att försäljningen inte har gått bra
så fotograferna beslutade att göra uppehåll 2011.
Den 19 nov. var det dags för den årliga julmarknaden på Ralph Lundstengården,
marknaden var välbesökt.
Årets by blev Måttsund, Ersnäs Byaförening hade inte lämnat någon ansökan till årets by
2011.
Till första advent lyste granen på Torget. Tack till alla ni som har sett till att granen har
blivit huggen, körd till Torget, klädd med belysning och rest för att sprida julstämning över
byn. Ett särskilt tack till Stig Blomqvist som skänkte granen.
Styrelsen tackar för det förtroende 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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