
Styrelsens berättelse för 2020, Käloms byalag

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma/årsmöte hölls den 11 mars 2020, med 17 bybor närvarande.

Vid stämman valdes Bodil Persson-Bertilsdotter till byalagets ordförande för ett år. 
Omval av Bernt Tyrebo och nyval av Agneta Bylander. De bildar tillsammans med Bernt 
Holmberg och Stefan Åberg styrelse för 2020 .

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Inez Lundberg och Anna Nilsson.Till revisorer 
valdes Göte Thorén och Carl-Göran Palmqvist. Till valberedning valdes Kristina Ernehed, 
Gun-BrittPalmqvist och Maria Engström.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Bodil P-Bertilsdotter, vice 
ordförande Bernt Holmberg, sekreterare Agneta Bylander, kassör Bernt Tyrebo och 
ledanmot Stefan Åberg.

Byalagets representant i OBIS har under året varit Göte Thorén och Ann-Charlotte 
Ernehed. Hon har även varit byns representant i Krokom kommuns Samverkansträffar.

Styrelsen har under året hållit 4  protokollförda styrelsemöten och 2 Bymöten 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 Sören Thuressons 
försorg.

Beslut om bygdemedel på 110.000 kr , kom under maj månad. De avser utvändig 
målning av skolan, vilket planeras till sommaren 2021.

År 2020 blev ett annolunda år, med anledning av Corona-pandemin, som drabbade oss 
alla. Fr o m mars månad hade alla att förhålla sig till restriktioner vad gäller 
folksamlingar, för att förhindra smittspridning. Detta har påverkat styrelsearbete och 
andra aktiviteter och evenemang som vi brukar ordna i byn och på bygdegården.



En fråga som vi jobbat med under året är att Käloms badhus och tvättstugeförening har 
upphört. Deras verksamhet har nu övertagits av Byalaget. Skolan som ägdes av 
föreningen är nu i  Byalages ägo samt även badhusbyggnaden.

Med anledning av pandemin erbjöd Krokoms kommun ett folkhälsobidrag, som en liten 
uppmuntran till föreningar. Vi beslutade att ansöka om detta och erhhöll 5.000 kr. Den 
aktivitet vi har genomfört under året är "Corona-promenader" kl 11 varje onsdag. Det 
blev en uppskattad aktivitet som vi fortsatt med hela året . För vi får ju träffas 
utomhus !!

Under oktober månad kom erbjudande om att söka bidrag för de ekonomiska förluster 
som pandemin orsakat föreningen. Vi sökte både hos Bygdegårdarnas riksförbund och 
hos Krokoms kommun. Under december kom beslut från Krokoms kommun att vi fått 
27.882 kronor i särskilt föreningsstöd, med utbetalning i december. Beslut om riktat 
krisstöd för Bygdegårdar, kom även i december med 29.658 kr, men med utbetalning i 
jan 2021.

Under året har även föreningen Östra Offerdals Fiber upplösts och den sk Bygdepengen 
och insatsen har återbetalats till byalagen. Käloms byalag erhöll 19.271 kronor.

I övrigt har det varit en del aktiviteter i byn och på Bygdegården. Våra traditionsenliga 
träffar på Sista april och Lilljulkväll, blev inställda p.g.a Pandemin. En enkät om dess 
framtida former skickades ut till byborna under året. Valberedningens sammankallande 
Kristina gjorde en sammanställning av de svar som inkom. Vi får jobba vidare med detta 
när det blir aktuellt. 

 Se bilaga  1 (aktiviteter på bygdegården)

Ekonomi

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

Året uppvisar ett resultat på 67.919 kronor

Byalagets tillgångar uppgick vid årets slut till  190.990 kronor

Summa eget kapital blir   164.194 kronor



Med sikte mot 2021

Styrelsen vill rikta ett STORT TACK till alla Kälomsbor, som på olika sätt ställt upp med 
arbetsinsatser under det gångna året , samt till våra samarbetspartners, Krokoms 
kommun, Estrad Norr och Offerdalsvind, som stöttat våra evenemang.

Vi vill även säga välkommen till nya invånare i byn. Inci Engström-Cavran har flyttat hit 
till sin mamma Maria. Anders och Kristina fick sin son  Erik i maj och Karin och Cesar fick 
sin son Nahuel i december. Barn och ungdomar inger hopp för framtiden !

Då ingen riktigt kan sia om Pandemins framtid och framtida förhållningssätt vad gäller 
sociala kontakter, kan vi bara hoppas på det bästa för oss alla, det  kommande  året 
2021.
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