
Styrelsens berättelse för 2016

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma hölls den 15 mars med 24 bybor närvarande.

Vid stämman valdes Bodil Persson-Bertilsdotter till byalagets ordförande på ett år. Omval av 
Bernt Tyrebo och Eva Olofsson, samt nyval av Bernt Holmberg. Dessa bildar tillsammans med 
kvarsittande Ann-Charlotte Ernehed styrelsen för 2016.

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, Ingrid Östgren och Gun-Britt Palmqvist.

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

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

Skidspåret runt byn, mad avstickare både österut och västerut, var uppkört under årets 
snöperiod. Det var även sammankopplat med skidspåret som kom från Berg. Tack Gösta 
Persson och Sören Thuresson som spårade och preparerade.

Till Bygdegårdens lägenhet har det ordnats med brandstege, bäddsoffa och bord. Nytt 
kylskåp till skolan köptes på Blocket.

Bygdegårdens parkering har utökats. Mats Ulfsgård har gjort grävjobbet och Bernt Tyrebo 
och Stig Engström gjorde andra arbeten. Ingen kostnad för byalaget då arbetskostnaderna 
skänktes av Mats, Bernt och Stig.

Under Juni månad hade byalaget Vilma Nolervik som feriearbetare. Hon målade 
Bygdegårdens broräcken, mm till allas belåtenhet.

Frågan om lördagsutdelning av ÖP/LT till byn diskuterades på bymöte i juni. Ingrid Östgren 
tog tag i denna fråga och det löste sig snabbt. En turlista upprättades av frivilliga 
prenumeranter, som nu hämtar tidningen i Tulleråsen och delar ut en vecka var.

Under maj månad tecknade styrelsen avtal med LOOMIS om kontanthantering. Vi lämnar nu 
kontanter i Servicebox i Krokom, då bankerna ej tar emot kontanter. Denna fråga diskuteras 
livligt runt om i hela Sveriges Landsbygd detta år, med förhoppning om en lösning!



Beslut har även tagit om att installera bredband på Bygdegården. En ansökan om bidrag från 
Bygdemedel, till installationskostnaden, har lämnats in.

Under Krokoms kommuns kulturvecka önskades det att feststänger skulle sättas upp i byarna. 
Vi dammade av den från förra året och den kunde stoltsera vid Bygdegården.

Ann-Charlotte Ernehed deltar som byns representant i Krokoms kommuns samverkan träffar, 
som hålls c:a 4 ggr per år. Där träffas byalagen och föreningar från hela kommunen och byter 
erfarenheter och samordnar sig. Hon har även deltagit i Kommunens infoträff om 
bidragsnormer den 9 nov. Bodil och Eva deltog i Bygdegårdsdistriktets träff i Ås föreningshus 
den 10 nov.

Käloms fiskvårdsförening har nu avvecklats och gått upp i Käloms byalag.

Under december hade vi kurs i Hjärt och Lungräddning, samt hjärtstartare. Den bekostades 
av byalaget. 10 personer deltog i kursen. Hjärtstartare är nu installerad på badhuset.

Bernt Holmberg har jobbat med frågan om det skulle gå att avverka på allmänningen vid 
Badhuset. Efter gediget forskningsarbete av Bernt har styrelsen bordlagt denna fråga då 
regler och förordningar, gör det hela för omständigt att genomföra.

Tyvärr fick vi avslag på vår ansökan om bygdemedel till fortsatt utbyggnad av väglyset. Inga 
medel beviljas till nyanläggningar.

Aktiviteter och evenemang  i byn och bygdegård

En detaljerad återblick över 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 gångna 
verksamhetsåret framgår av bilaga 2

Året uppvisar ett resultat på minus 119 587,81kr.

Byalagets tillgångar uppgick vid årets slut till   124 281,05kr och skulderna till 43.818kr.

Summa eget kapital blir 80.463,05kr.

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 2017

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

Vi vill även hälsa vår nyfödda invånare Elira välkommen till världen, samt nyinflyttade Maria 
Engstöm, välkommen till byn. Det bådar gott för framtiden.

Med förhoppning om stimulerande och inkomstbringande aktiviteter kommande år, ser vi 
fram mot 2017

Styrelsen i mars 2017
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