
Styrelsens berättelse för 2019, Käloms byalag                  
Bystämma och styrelsearbete

Bystämma/årsmöte hölls den 12 mars 2019, med 17 bybor närvarande.

Vid stämman valdes Bodil Persson-Bertilsdotter till byalagets ordförande på
ett år. Omval av Bernt Holmberg och nyval av Stefan Åberg. De bildar 
tillsammans med Eva Olofsson och Bernt Tyrebo styrelsen för 2019.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Inez Lundberg och Martin Nilsson. 
Till revisorer valdes Göte Thorén och Carl Göran Palmqvist. Till valberedning
valdes Kristina Ernehed, Gun-Britt Palmqvist och Ingrid Östgren.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:  Ordförande Bodil P-
Bertilsdotter, vice ordförande Bernt Holmberg, sekreterare Eva Olofsson, 
kassör Bernt Tyrebo, och ledamot Stefan Åberg.

Byalagets representant i OBIS har under året varit Göte Thorén. Han har 
även varit kontaktperson i Grannsamverkan.

Styrelsen har under året 2019 hållit 6 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:

Skidspår runt och omkring byn har vi haft även detta år, genom Gösta 
Perssons och Sören Thuressons försorg.

Den 5 maj var det Bygudstjänst, med prästen Calle Wahlström och kantor  
Brent Johnson. Gudstjänsten hölls utomhus på Gunnar och Lisen Olofssons 
gård. Calle präst hade önskat att få vara på en plats där det fanns får och 
nyfödda lamm .Det blev en välbesökt gudstjänst med både barn och vuxna 
och alla trivdes i den kyliga majdagen. Byalagets styrelse ordnade så det 
fanns fika.

Takbyte på gamla Skvaltkvarnen utfördes  under sommaren, med ledning 
av Stig Nilsson och ideellt arbetande byamän. Beviljade Bygdemedel stod 
för kostnaderna. Doften av tjära spred sig över byn!



Den 6 juni ordnade Badhusföreningen ett Ankrace i Bölesbäcken. Dagens 
våffelservering sköttes av Inez och Gun-Britt. Första ankan över mållinjen 
tillhörde Gunnel Palmqvist!

Skolan beviljades Bygdemedel med 14.000 kronor för upprustning av 
inventarier, främst rullgardiner och sängkläder.Under skolgruppens försorg 
sköttes inköp och uthyrning även denna sommar. Fiskare och jägare hyrde 
skolan under ett antal veckor. Karin Ernehed och Anders Lundin har 
ansvarat för denna insats.

Byalaget beslutade under året att köpa en utrymmningsplattform till 
Bygdegårdens rum på övervåningen. Den blev inköpt och monterad under 
hösten. Kostnad 12.477 kronor. Bernt Tyrebo, Gösta Persson och Sören 
Thuresson arbetade ideellt med inköp och montering.

Styrelsen har gjort en ansökan om Bygdemedel för att måla om gamla 
skolan utvändigt.

Ann-Charlotte Ernehed har deltagit som byns representant i Krokom 
kommuns Samverkansträffar, som hålls c:a 4 ggr/år. I maj 2019 hade man 
en stor träff "Arrangörsdag" på Magneten i Krokom där även Bodil deltog 
tillsammans med Ann-Charlotte.

Ann-Charlotte som slutat i Byalagets styrelse,  jobbar vidare med 
evenemangen på Bygdegården. Hon sköter kontakt med Estrad 
Norr,Krokoms kommun, artister, ordnar affischer och annonsering. Stort 
tack till Ann-Charlotte för nedlagt arbete.

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 kommittéer. 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 minus 39.644 kr

Byalagets tillgångar uppgick vid årets slut till 129.305 kr

Summa eget kapital  blir 96.276 kr

Med sikte mot 2020

Styrelsen vill rikta ett STORT TACK  till alla Kälomsbor, som på olika sätt 
ställt upp med arbetsinsatser under det gångna året.

Vi vill även hälsa Agneta och Simon Bylander välkommna till Byn. De 
flyttade hit i maj efter att de köpt Mats Ulfsgårds villa.

Med förhoppning om nya kulturella och andra inkomstbringande aktiviteter
ser vi fram mot 2020.

Styrelsen för Käloms Byalag  i mars 2020

Bodil P-Bertilsdotter

Bernt Holmberg

Eva Olofsson

Bernt Tyrebo

Stefan Åberg


