
Styrelsens berättelse för år 2015

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma hölls den 10 mars 2015 med 24 bybor närvarande.

Vid stämman valdes Bodil Persson-Bertilsdotter till byalagets ordförande på ett 
år. Stefan Nolervik och Ann-Charlotte Ernehed valdes som styrelseledamöter. 
Dessa bildar tillsammans med kvarstående Eva Olofsson och Bernt Tyrebo 
styrelse för 2015.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Inez Lundberg och Stig Engström.

Till revisorer omvaldes Bernt Holmberg och Margareta Nolervik.

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

Styrelsen har konstituerats enligt följande:

Ordförande;  Bodil Persson-Bertilsdotter,  Vice ordförande:  Ann-Charlotte  
Ernehed, Sekreterare:  Eva Olofsson, Kassör:  Bernt Tyrebo och Ledamot:              
Stefan Nolervik

Byalagets representant i OBIS har under året varit Göte Thorén.

Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda möten. I enlighet med 
årsstämmans beslut har dessutom hållits 2 bymöten, ett i juni och ett i oktober.

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

Under januari 2015 ansökte byalaget om bygdemedel för ersättning av befintlig 
vägbelysning med modern led-armatur, samt nyanläggning av belysning där 
sådan saknas. Byalaget erhöll 100.000 kronor i bygdemedel, enligt beslut 2015-
07-06. För den summan pengar beslutades att i första hand byta armaturer. För 
att få bidrag för elkostnaden till vägbelysning från kommunen krävs fr.o.m 2016 
att man har lågenergilampor. Ett antal nya väglysen kunde även sättas upp och 
lyser med sin strålglans i Böle by. Ansvariga för detta arbete har varit 
”väglysegruppen ”, som bestått av Carl-Göran , Örjan och Erik-Olov. Stort tack 
till dem för väl genomfört arbete. En ny ansökan om bygdemedel är inlämnad 
för fortsatt utbyggnad av vägbelysning. 



Med anledning av Eivors och Toivos flytt till Lugnvik, hade de flyttloppis den 31 
juli och 1-2 augusti vid Käloms skola. Med gemensamma krafter från byborna 
kunde vi ha kaffeservering där, med hembakat bröd, vilket inbringade c:a 6000 
kronor till bykassan.

Trots dålig snötillgång, hade vi skidspår nästan hela vintern, även om man tidvis 
åkte på barfläckar. På Visjön kunde man glida fram på vårkanten, i ett 
välpreparerat spår.

Under våren hölls 3 Kvinnfolkträffar med bl a boktips , hantverk och planering 
för Vårruset. Den 4 juni åkte 8 Kälomskvinnor till Östersund och deltog i den 5 
km långa vandringen, till förmån för SOS-barnbyar. Det var kallt och blåsigt men 
med gott humör och varma kläder blev det en trevlig upplevelse.

Frågan om bredbandsutbyggnad sköts nu av Östra Offerdals Fiberförening. Våra 
representanter från Kälom är Carl-Göran Palmqvist, Martin Nilsson och Bernt 
Tyrebo som ekonomihandläggare och webmaster.

Under Krokom kommuns kulturvecka i början av oktober, hade ett upprop 
utgått om att varje by kunde göra en FESTSTÅNG. Under ledning av Eivor, Toivo, 
Inez, Gösta, Gun-Britt och Bodil  kunde vi resa vår egen feststång under 
kulturveckan.  Den prydde sin plats vid Bygdegården, både på dagtid och under 
mörka höstkvällar.

Under november skaffade vi SWISH (ett betalningssystem) för att underlätta 
hantering av kontanter vid olika tillställningar.

Aktiviteter och evenemang i byn och bygdegård

En detaljerad återblick över byns och bygdegårdens genomförda evenemang 
och verksamheter ges av Ann-Charlotte Ernehed i bilaga 1

Våra traditionsenliga sammankomster vid Valborg, Midsommar och Lilljulkväll 
har förtjänstfullt genomförts av respektive utsedda kommittéer. Tack till er som 
deltog!



Ekonomi

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

Året uppvisar ett resultat om 93.011 kronor

I detta ingår de etthundratusen vi fått i bygdemedel. Det gör att det blir ett 
förlustresultat eftersom den största delen av kostnaden för väglyset kommer på 
år 2016.

Byalagets tillgångar uppgick vid årets slut till 230.676 kronor

Vår ekonomi är stabil och under god kontroll. Marginalerna mot oförutsedda 
utgifter är små, varför en kontinuerlig noggrann verksamhetsplanering och 
ekonomiuppföljning är av yttersta vikt.

Med sikte mot 2016

Styrelsen vill rikta ett STORT TUSEN TACK till alla Kälomsbor för väl genomförda 
insatser under det gångna året!

Att byn under året haft inflyttning som ökat invånarantalet, trots utflyttning, 
gör att vi kan se positivt på framtiden för vår by.

Hjärtligt välkomna Ahn, Van, och Vi, samt Kristina, Anders, Axel och Arvid

Nämnas bör våra samarbetspartners, Estrad Norr, Krokoms kommun, 
Länsteatern, Hörbart, Sensus studieförbund m. fl , vilka möjliggör våra 
evenemang med sitt stöd. Tack för gott samarbete! 

Till vår publik, ger vi en stor applåd, utan er blir det tomt och trist på vår 
Bygdegård!

Med förhoppning om stimulerande och inkomstbringande aktiviteter 
kommande år, ser vi fram mot 2016.

Styrelsen i mars 2016

Bodil Persson-Bertilsdotter          Eva Olofsson              Bernt  Tyrebo

Ann-Charlotte Ernehed                Stefan Nolervik


