
Årsmöte Vännfors byaförening

2012-02-19 kl.18.00 i Vännfors missionshus

1. Johanna Palm förklarade mötet öppnat.

2. Årsmötet valde Johanna Palm som ordförande, Andrea Rodriguez som sekreterare och 
Lars Wållberg och Manfred Lundström som justeringsmän för årsmötet.

3. Årsmötet godkände kallelsen till årsmötet.

4. Årsmötet godkände föredragningslistan. Som övriga frågor tillades mobiltäckningen i 
byn,  information från Landsbygdsrådet och anslagstavla utanför missionshuset.

5. Verksamhetsberättelsen upplästes av Andrea Rodriguez och kommittéernas 
verksamhet rapporterades. Midsommar- Gick bra, det var mycket folk trots regn, 284 
personer. Skid- Kort säsong 2011, allt fungerade, Peter Bergström gjorde en stor 
arbetsinsats. Julgrans- Lamporna har vuxit fast i granen, 2011 byttes 45 st, Vännäs 
Elservice stod för dessa.. Majbrase- Gick bra. Fotbolls- Gick bra, listan följde med 
stafettpinnen, men det är inte alltid lätt att klippa med utstickande pinnar.

Naturreservatet- Febril aktivitet, gästerna får nu såga och klyva veden själv, vissa 
klagomål har kommit. Går åt mycket mer ved om det finns kapad och klyvd ved. 
Saknas en person som tar hand om sopsäckarna. Är det bra PR för byn om inte kapad 
och klyvd ved finns? Förr kom veden kapad och kluven från kommunen, men inte 
längre. Förslag från förra året var att kunna förlänga promenadstigen. Byåldermannen, 
Lasse Wållberg, berättar att det går bra att förlänga stigen upp till Vännforsbäck, men 
sedan säger markägarna nej. LONA-pengar finns att söka från Naturvårdsverket för 
naturvårdande insatser, sista dag 15 mars. Isbanan- var ingen 2011.

6. Ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen presenterades av Lars-Gunnar 
Helgesson, kassör. Fråga från åhörare angående utgifter för kolgrill. Styrelsen 
beslutade 2011 att inköpa en stor kolgrill att hyra för byborna, alla välkomnas att 
kontakta styrelsen för hyra. Dessa godkändes och lades till handlingarna.

7. Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

8. Val av kommittéer: Beslut:
Midsommar- Omval
Badplats- Omval
Skid- Omval
Julgrans- Omval
Majbrase- Omval
Fotbolls- Omval
Naturreservats- Omval 
Isbane- Bordläggs
Båt- Niclas Strandberg och Lennart Johansson
Roddlagsansvarig- Fredrik Hansson



För information om respektive kommittés deltagare, se separat dokument.

9.Prisutdelning Vännforslunken, Margareta Sjöström 1:a pris, Britt Wållberg 2:a pris, 3:e 
pris Maria Granqvist

10.Val av sekreterare och 1 ledamot till årsmötet 2013. Beslut: Till sekreterare valdes 
Elisabeth Skoog, till ledamot valdes Cecilia Önnhall.

11. Val av revisorer: Beslut Omval Lars Valfridsson, Kenneth Williamsson, suppleant Lars 
Wållberg.

12. Val av valberedning. Beslut: Ing-Marie Wall och Maria Granqvist

13. Medlemsavgift 2012. Beslutas att medlemsavgiften kvarstår oförändrad. Problem att 
så få är medlemmar. I vissa andra byar får kassören i uppdrag att lämna ut påminnelser till 
de som inte betalar. Förslag: Möjlighet till kontant betalning på midsommarafton? Dela ut 
inbetalningskort i januari i samband med kallelse till årsmöte? Lista framme vid 
byafrukostar? Beslut: Styrelsen får uppdraget att utreda frågan.

14. Vännforsrodden: Utvärdering och kommentarer. Carl-Johan Palm berättade att det var 
bra att Fredrik Hansson fick uppdraget att ansvara för roddlaget. Intäkterna minskade pga 
ihållande regn. Oklarheter kring inträdesavgiften, 20 eller 40 kr. Måste stå rätt i 
annonserna. Tips från Landsbygdsrådet att annonsera i VK:s kalendarium. Beslut: 40kr.

Uppdras till Kenneth Williamsson att diskutera marknadsföring av rodden i 
Landsbygdsrådet. För info om www.vannaslandsbygdsrad.se

15. Ambition och målsättning för byaföreningens och byaföreningens pengar 2012. Den 
stora satsningen 2012 handlar om rodden med de nya båtarna.

16. Övriga frågor
-Skyltar ”Inibyn”. Beslut: Skyltar införskaffas. Uppdrages till Kenneth att ta upp i 
Landsbygdsrådet angående de nya gatunamnen som är på gång överallt. Kan vi påverka 
dessa?

-Båtarna – förslag kick off 26 maj. Förslag på aktiviteter mottages tacksamt. 

-Båthus – för förvaring av båtarna. Förslag: Kombinera dansbana och båthus? Vem 
ansvarar för likboa? Beslut: Uppdrages till styrelsen för Byaman att utreda frågan.

-Gräsklipparen – Styrelsen förslag: Sälja gräsklipparen och att gräsklipparägare får 200 kr 
för varje gång deras klippare används. Beslut: Fotbollskommittén kollar med de som står 
på klipplistan om de har åkklippare.

-Hemsidan – Styrelsen har diskuterat frågan mycket. Kenneth berättar om att de haft 
studiecirklar i andra byar för att bygga upp hemsidan. Nyinflyttad i Petterssons hus hjälper 
till.

http://www.vannaslandsbygdsrad.se/


-Mobiltäckningen är dålig. Styrelsen sammanställer en skrivelse i frågan. Länsstyrelsen 
utreder frågan och dessa kontaktas för att delge information om bristande täckning. 
Kenneth uppdras ta upp frågan i Landsbygdsrådet.

-Landsbygdsrådet -  Verkar för landsbygden i kommunen, och samverkan mellan byarna. 
Har drivit olika typer av projekt. Alla byar kan lämna in Byautvecklingsplan till 
Landsbygdsrådet så hjälper de till att driva frågorna. 

17. Mötets ordförande, Johanna Palm tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.

För protokollet

Andrea Rodriguez


