
Styrelsens berättelse för år 2014.

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma hölls onsdagen den 12 mars 2014 med 23 bybor närvarande. 

Vid stämman valdes Carl-Göran Palmqvist till byfogde och styrelseordförande 
på ett år. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Eva Olofsson och Bernt 
Tyrebo.  Dessa bildar tillsammans med kvarstående ledamöter Stefan Nolervik 
och Bodil Persson Bertilsdotter styrelse för år 2014.

Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Stig Engström, Ann-Charlotte 
Ernehed, och Inez Lundberg. 

Till revisorer omvaldes Bernt Holmberg och Margaretha Nolervik.

Till revisorssuppleanter valdes Örjan Ernehed och Gösta Persson.

Till valberedning valdes Gun-Britt Palmqvist, Örjan Ernehed och Ingrid 
Jacobsson.
Sammankallande: Örjan Ernehed.

Styrelsen har konstituerats enligt följande:

Ordförande: Carl-Göran Palmqvist
Vice ordförande: Bodil Persson Bertilsdotter
Sekreterare: Eva Olofsson
Kassör: Bernt Tyrebo
Ledamot:  Stefan Nolervik

Byalagets representant inom OBIS har liksom föregående år varit Göte Thorén.

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda möten. 
I enlighet med årsstämmans beslut har dessutom hållits två protokollförda 
”bymöten”, ett i juni och ett i oktober.  

Återredovisning av erhållna bygdemedel, 169 371 kr, för renovering av 
bygdegårdens vindsvåning har genomförts. (Redovisas utförligt nedan).

Inför kommande verksamhetsår har ansökts om bygdemedel för ersättning av  
befintlig vägbelysning med modern LED-armatur samt för anläggning av 
belysning där sådan saknas. Totalt har ansökts om 237 770 kr för detta ändamål.

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



- Den omfattande renoveringen av bygdegårdens övervåning är nu 
färdigställd. Totalt har renoveringen kostat 182 903 kr varav 169 371 kr 
utgjorts av erhållna bygdemedel. Vissa inredningsdetaljer återstår att 
komplettera såsom minikök, duschdraperi, gardiner, lampor, bokhyllor , 
bord stolar mm. Dessutom en utrymmningsväg med stege (motsv).

Vi har i och med detta fått utmärkta lokaler för sammanträden, 
arbetsgruppmöten, omklädning med möjligheter till dusch och toalett, ja 
till och med för enstaka övernattningar av tillfälliga besökare. Dessutom 
perfekta utrymmen för ordnad förvaring av byns och styrelsens 
arbetshandlingar.

Arbetet med renoveringen har utförts av Käloms Trä med Erik-Olof  
Eklund och Stig Engström.  Här skall framhållas att en stor del av detta  
arbete har genomförts som oavlönade ideella insatser. Exempelvis har i 
huvudsak allt arbete med målning och tapetsering utförts av Stig 
Engström. Ett stort tack och en eloge framförs härmed till dessa båda 
hedersmän! 

- Lördag 1.a mars genomfördes Östersunds Winterrally med 
tävlingssträckor som gick i anslutning till och inom byn. (Start i Sjöarsjön 
– Johanersvägen- Ulfsgårdsvägen – Coméns –Hövägen – Långforsvägen 
– mål Långforsen).
Publikplatser ordnades på inägorna vid Hön med servering av Örjans 
kolbullar, Toivo och Sörens korv, kaffe, dricka mm. En stor publik med ett 
hundratal bilar anslöt via Ulfsgårds och Ögrens till upplogad parkering på 
inägorna.
Gösta Persson basade förtjänstfullt för planering och genomförande med 
flera bybor medverkande som parkeringsvakter, vägvakter, mottagning av 
parkeringsavgifter mm.
Ett trevligt arrangemang i fint vinterväder med stor publik och bra 
inkomster till Käloms Bad-och Tvättstugeförening.

- Gemensam vårstädning i byn genomfördes den 17.e maj med som vanligt 
stort deltagande av byborna.

- Planerade bymöten har genomförts i juni och i oktober.

- Den 5.e april ansvarade byalaget för värdskapet vid Jämtlands 
Bygdegårdsdistrikts årsmöte i Käloms bygdegård. Ett femtiotal 
representanter för olika bygdegårdsföreningar i Jämtland och Härjedalen 
deltog. För den utmärkta mathållningen svarade Eivor Comén och Boel 
Wikén.

- Bygdegårdens kylskåp föll under hösten för åldersstrecket varför inköp av 
två nya kylskåp genomfördes.



- Byalagets representant vid Offerdalsveckoplaneringen var Markus 
Ernehed. Bland evenemangen i Kälom kan följande nämnas: 

- Sommarkafé i skolan med Kristina Ernehed som värdinna och 
konstutställning av Anna Klingbjer. 
Bordtennis i bygdegården med våra elitspelare i byn, Anton och Henrik 
Hemlin.
Götes förnämliga och välbesökta ”Öppen trädgård”.
Inez och Cibels populära loppis med sommarkafé. 
Sommarkväll i kapellet med Offerdalssångarna.
En finstämd musikkväll i bygdegården med Markus själv och Thilda 
Persson.

Som synes många trevliga arrangemang. Stort tack Markus för att du åtog 
dig planeringsansvaret för byns deltagande!

- Våra återkommande gemensamma sammankomster vid Valborg, 
midsommar och lilljulkväll har förtjänstfullt genomförts av respektive 
utsedda kommittéer. Tack till er som deltog!

- Genom ett utmärkt initiativ från styrelsens kvinnliga representanter har 
två ”kvinnfolksträffar” genomförts. Träffen före jul genomfördes i 
Krokoms blomsterhandel där deltagarna fick binda sina egenhändigt 
tillverkade julkransar och/eller blomsterarrangemang. Ett tjugotal damer 
deltog och träffarna kommer att fortsätta innevarande år med varierande 
teman. Ett utmärkt sätt att komma tillsammans för en stunds berikande 
umgänge.

Aktiviteter och evenemang i byn och bygdegården.

En detaljerad återblick över byns och bygdegårdens genomförda evenemang och 
verksamheter ges av Eivor i bilaga 1.

Precis som Eivor skriver - ”Vi har verkligen en bygdegård som är nyttjad i stort 
som smått”. 
Det finns skäl att, med en liten positiv återblick, reflektera över detta.

Hur mycket har inte vår satsning i början på 90-talet att renovera och bygga ut 
vårt dåvarande föreningshus betytt för vår by och dess attraktionskraft. Utan 
bygdegården hade vi inte varit en välkänd plats i länets kulturkretsar, hade vi 
kanske inte utnämnts till årets by 2000, hade vi inte tilldelats kommunens 
kulturpris, hade vi inte utnämnts till årets bygdegård inom Jämtlandsdistriktet, 
hade vi inte omnämnts i många tidningsartiklar och recensentreferat efter 
evenemang i vår bygdegård, hade inte vi inte kunnat motta evenemang med 
rikskända artister osv, osv. 



Vi kan med rätta vara nöjda och stolta över den långsiktiga och strategiskt 
viktiga satsning vi då beslöt oss för och som vi med gemensamma krafter har 
vidareutvecklat till dags dato.

Bara för att göra ett utdrag ur kulturrapporten över några minnesvärda 
föreställningar under 2014:

- Världssolister från Prags musikkonservatorium (21 maj)

- Viktor Atlantroddaren. Ett ytterst fängslande föredrag.

- Musikkväll med Offerdals spelmanslag och Jens Comén m fl.

- Teater, Kristina Lugns ”Rut och Ragnar” med Gustaf Kling m fl.

- Jultid i Nutid med Kicki Korts Aspegren och Anders Heden.

Många fler evenemang utöver dessa samt att bygdegården ofta anlitas vid andra 
möten och sammankomster inom kommunen, tjänar som lokal vid föreningars 
årsmöten, och naturligtvis för våra egna möten, festligheter och sammankomster.
Allt detta sammantaget bidrar naturligtvis till liv och rörelse i byn, 
förhoppningsvis som en viktig grund att vidmakthålla attraktionskraften för 
framtida boende i och utveckling av vårt Kälom.
”De é ju artut når de hään någu”!

Vi kan som Kälomsbor ännu en gång med stolthet blicka tillbaka på ett mycket 
väl genomfört verksamhetsår och kulturprogram.

Tack Eivor och alla medhjälpare för ett arbete och engagemang som 
marknadsför vår by och bygdegård på ett suveränt sätt!

Ekonomi

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

Året uppvisar ett förlustresultat om 32 573 kronor. 

Detta kan låta alarmerande men kan till stor del förklaras av gjorda investeringar 
med långa avskrivningstider. Här kan främst nämnas kostnader för 
vindsvåningen (13 500 i egna insatser) samt inköpen av två nya kylskåp till 
bygdegårdens kök.

Byalagets tillgångar uppgick vid årets slut till 133 170.86  kronor.



Vår ekonomi är stabil och 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.

Med sikte mot 2015

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla Kälomsbor för väl genomförda 
insatser under det gångna året. 

Vi ser nu fram mot 2015. Ett år då vi förhoppningsvis kan förfärdiga vår 
planerade boulebana vid skolan. Så trevligt det kan bli att samlas för spel en 
stilla varm sommarkväll med efterföljande fika i skolans sommarkafé. Något 
att se fram emot!

    Vi önskar oss all lycka inför det kommande verksamhetsåret i Kälom!

Styrelsen i mars 2015.

Carl-Göran Palmqvist Eva Olofsson Bernt Tyrebo

    Stefan Nolervik Bodil Persson Bertilsdotter


