
Styrelsens berättelse för år 2009.

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma hölls onsdagen den 11 mars 2009 med 23 bybor närvarande. 

Vid stämman valdes Carl-Göran Palmqvist till byfogde och styrelseordförande
på ett år. Till styrelseledamöter för två år valdes, Mats Ulfsgård (omval) och
Gunnel Persson vilka tillsammans med kvarstående ledamöter, Eva Olofsson
och Bernt Tyrebo uppdrogs bilda styrelse för 2009.

Till styrelsesuppleanter valdes Markus Ernehed, Stig Engström och Ann-
Charlotte Ernehed.

Till revisorer valdes Bernt Holmberg (omval) och Margaretha Nolervik .

Till revisorssuppleanter valdes Gunnar Olofsson (omval) och Gösta Person.

Till valberedning omvaldes Bodil Persson Bertilsdotter, Örjan Ernehed och Stig
Nilsson.
Sammankallande: Bodil Persson Bertilsdotter.

Styrelsen har konstituerats enligt följande:

Ordförande: Carl-Göran Palmqvist
Vice ordförande: Mats Ulfsgård
Sekreterare: Eva Olofsson
Kassör: Bernt Tyrebo
Ledamot:  Gunnel Persson

Styrelsen har under året hållit tio protokollförda möten (Varav sju efter
årsmötet). 
I enlighet med årsstämmans beslut har dessutom hållits två protokollförda
”bymöten”, ett i juni och ett i oktober.  

Bland årets verksamheter i byn och uppgifter för styrelsen kan följande nämnas: 

- Byskyltarna har ändrats enligt bystämmans beslut. Ny text: ”Välkommen
till Kälomsbygden.”

- Representanter för styrelsen har deltagit i fem möten med OBIS
(Offerdalsbygden i samverkan). Huvudsaklig verksamhet att åstadkomma
marknadsföring av Offerdalsbygden.



- Utbildning i ”förstahjälpen” och demonstration av defibrillator
genomfördes i regi av Röda korset under ett kvällspass i december. I
utbildningen, som upplevdes mycket positivt, deltog 14 personer.

- Valborg- och Lilljulkvällsfirande har organiserats och genomförts
förtjänstfullt av valda kommittéer. Valborgsfirandet inbringade 2328
kronor och lilljulkvällen 3284 kronor till by- och badhuskassan.

- Karin Ernehed – ”vår representant i stora världen”- berättade i ett
uppskattat föredrag i januari om sin verksamhet bland Ecuadors fattiga
människor. Första veckan i augusti höll hon ett lika uppskattat
sommarkafé i skolan med ”Ecuadortema”.

- Lars-Gunnar Hjalmarsson berättade i ett intressant föredrag i november
om en av våra mest framstående jämtar- Jonas Stadling.

- Vårt behov av träning och friluftsverksamhet har tillgodosetts bl a genom
vårt fina skidspår. Under våren arrangerades i anslutning till detta
utflyktsdagar med våfflor och grädde samt musikunderhållning i
bygdegården. (Markus Ernehed med vänner).

- Vårt kulturprogram med artister redovisas detaljerat i bilaga 1. Som
vanligt har programmet hållit hög kvalitet med många fina och välkända
artister. Nämnas kan Fred Åkerströmkvällen med H-E Sundström, Las
Divas, Monica Törnell, Bert-Åke Warg med sonen Pontus samt
oförglömlige Stig Östman och Friteatern.

- Krokoms kommunlednings medborgarkafé genomfördes i vår bygdegård
under mars månad. Huvudtemat var kulturverksamheten varför även
länskulturchefen Ingrid Printz medverkade.

- Under senhösten påbörjades ånyo försök att få till stånd en restaurering av
vår dåliga landsväg. Vid oktobers bymöte fattades beslut att tillsammans
med Näversjöberg göra en uppvaktning av Vägverk, kommun och
länsstyrelse. En skrivelse med beskrivning av rådande förhållanden togs
fram och påtecknades av representanter för 18 företag, 58 jord-och
skogsbruksföretag och 177 övriga boende eller med anknytning i bygden.
Skrivelsen överlämnades vid en uppvaktning 1.a februari innevarande år
(2010) till Krokoms kommunalråd och representanter för Vägverket. 

- Ansökan om bygdemedel för fortsatt ombyggnad av bygdegårdens
övervåning har inlämnats till länsstyrelsen. Sökt belopp: 220 000 kr.

Aktiviteter och evenemang i bygdegården.

En detaljerad återblick över genomförda evenemang och verksamheter ges i
kulturgruppens rapport i bilaga 1.



Ekonomi

Styrelsens ekonomiska redovisning, med resultat- och balansrapport över det
genomförda verksamhetsåret framgår av bilaga 2.

Året uppvisar ett minusresultat om 8 105 kronor.

Trots minusresultatet är byalagets ekonomi under god kontroll. Som påpekats i
tidigare årsberättelser är dock marginalerna mot oförutsedda utgifter små varför
en kontinuerligt noggrann verksamhetsplanering och ekonomiuppföljning är av
yttersta vikt.

Byalagets tillgångar i likvida medel uppgick vid årets slut till 110 171 kronor.

Med sikte mot 2010

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla Kälomsbor för väl genomförda insatser
under det gångna året. 
Utmaningen för kommande verksamhetsår blir att tillsammans med Bredbyn
och Tulleråsen ansvara för årets Offerdalssommar. 
Låt oss ta chansen att med gemensamma krafter arrangera ett smakfullt program
för att marknadsföra vår fina by och bygd!

 
Styrelsen i mars 2010.

Carl-Göran Palmqvist Eva Olofsson Bernt Tyrebo

Gunnel Persson Mats Ulfsgård


