
Styrelsens berättelse för 2018

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma/årsmöte hölls den 19 mars 2018, med 19 bybor närvarande.

Vid stämman valdes Bodil Persson-Bertilsdotter till byalagets ordförande på ett år. Omval av 
Bernt Tyrebo och Eva Olofsson. De bildar tillsammans med Bernt Holmberg och Ann-
Charlotte Ernehed styrelsen för 2018.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Inez Lundberg och Martin Nilsson. Till revisorer 
valdes Margareta Nolervik och Carl-Göran Palmqvist. Till Valberedning valdes Örjan Ernehed 
Gun-Britt Palmqvist och Ingrid Östgren.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Bodil P-Bertilsdotter, vice ordförande
Ann-Charlotte Ernehed, sekreterare Eva Olofsson, kassör Bernt Tyrebo, och ledamot Bernt 
Holmberg

Byalagets representant i OBIS har under året varit Göte Thorén.

Styrelsen har under 2018 hållit 8 protokollförda styrelsemöten. I enlighet med årsstämmans 
beslut har dessutom 2 bymöten hållits i juni och oktober

Bland årets verksamheter och större uppgifter för styrelse och byalag kan nämnas 
följande:

En mycket snörik vinter gjorde att skidspår fanns tillgängligt. Tack till Gösta Persson och 
Sören Thuresson som spårade.

Beslut kom att vi beviljats Bygdemedel med 42.057 kr för att renovera taket på 
Skvaltkvarnen. Renoveringen skall utföras sommaren 2019, under ledning av Stig Nilsson.

Under året kunde vi glädjas åt att byn äntligen fått fiberuppkoppling. Bra jobbat av Östra 
Offerdals fiberförening.

Dem 31 maj ordnade Byalaget Kaffekalas på Hällebo. En tradition som vandrar mellan 
byalagen. Vi bakade krus, rullrån, mjukkakor och bullar för 80 personer. Vi kunde servera 
kaffe med dopp både ute och inne denna vackra, soliga majdag. Både servitörer och gäster 
trivdes i varandras sällskap.

Återigen var det dags för Offerdalssommar, tillsammans med Bredbyn och Tulleråsen. Bernt 
Holmberg var den från Kälom som höll i det hela, tillsammans med Bernt Tyrebo,  som  
axlade rollen som kassör för den gemensamma delen av Offerdalssommar. Ett arrangemang 
ordnades i Kälom och det var en sångkväll med Kjell och Gunilla Lindstedt som Käloms 
Baptistförsamling ordnade. Från de gemensamma tillställningarna erhöll varje by en summa 
på 3.239 kr som inkomst. Bybor jobbade ideellt på invigning och avslutningsdagarna.



Under sommaren ordnades Uthyrning av skolan, till fiskare. Karin Ernehed och Anders 
Lundin jobbade med detta. Även uthyrning till jägare tillkom under hösten. Detta gav en bra 
slant till skolans omkostnader, samt nöjda hyresgäster. En viss efterfrågan finns även till 
sommaren 2019. Därför beslutade styrelsen och skolgruppen att ansöka om bygdemedel för 
uppfräschning och inköp av framförallt rullgardiner till skolan.

Den 25 oktober 2018 blev Affischtavlan bakom scenen på Bygdegården klar. Bra jobbat av 
Karin, Cesar, Gun-Britt, Erik-Olof, Gösta och Sören T. Mycket imponerande att se alla artister 
som gästat Bygdegården.

På Guldgalan för Krokoms kommun, tilldelades Kristina Ernehed priset som Årets eldsjäl för 
sitt engagemang för landsbygdsfrågor och föreningsliv

Från Estrad Norr erhöll  Käloms byalag, Arrangörspeppen. Vi var den förening som valdes ut i
Krokoms kommun detta år. Estrad Norr vill uppmuntra och ge näring och kraft till arrangörer
att orka vidare med att anordna musik och teater arrangemang. Priset mottogs av styrelsen i
december på Storsjöteatern.

Ann-Charlotte Ernehed har deltagit som byns representant i Krokoms kommuns 
samverkansträffar, som hålls c:a 4 ggr per år.

Aktiviteter och evenemang i byn och bygdegård

En detaljerad återblick över genomförda evenemang och verksamheter ges av Ann-Charlotte
Ernehed i Bilaga 1.

Våra traditionella sammankomster vid Valborg och Lilljulkväll har förtjänstfullt genomförts 
av respektive utsedda kommittèer. Tack till er som deltog.

Ekonomi

Styrelsens ekonomiska redovisning med resultat och balansrapport över det gångna 
verksamhetsåret framgår av bilaga 2.

Året uppvisar ett resultat på 17.838 kr.

Byalagets tillgångar uppgick vid årets slut till  163.322 kr

Summa eget kapital blir 135.933

Vår ekonomi är stabil och under god kontroll. 



Med sikte mot 2019

Styrelsen vill rikta ett STORT TACK till alla Kälomsbor, samt till våra trogna medarbetare 
Eivor, Toivo och Boel för väl genomförda insatser under det gångna året.

Vi vill även hälsa Sören Thuresson, välkommen till Byn. Han har under året lämnat Krokom 
och blivit Kälomsbo.

Med förhoppning om nya kulturella och andra inkomstbringande aktiviteter ser vi fram mot 
2019.

Styrelsen i mars 2019

Bodil P Bertilsdotter,

Ann-Charlotte Ernehed,        

Eva Olofsson, 

Bernt Tyrebo 

Bernt Holmberg


