
Styrelsens berättelse för 2017

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma/årsmöte hölls den 14 mars 2017, med 25 bybor närvarande.

Vid stämman valdes Bodil Persson-Bertilsdotter till byalagets ordförande på ett år. Omval av 
Bernt Holmberg och Ann-Charlott Ernehed. De bildar tillsammans med Eva Olofsson och 
Bernt Tyrebo styrelsen för 2017.

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 
Gun-Britt Palmqvist och Ingrid Östgren.

Styrelsen konstituerade sig 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 2017 hållit åtta 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:

Trots en isig och snöfattig vinter hade vi tidvis tillgång till skidspår. Tack till Gösta Persson och 
Sören Turesson som spårade.

I februari kördes återigen Snow-Rally geom byn, och byalaget hade då publikplats med 
servering av korv och kolbullar.  

Beslut kom att vi beviljats Bygdemedel med 19.900 kr för installation av bredband på 
Bygdegården.

I början av oktober satte ip-only igång med att gräva ned fiber i Kälom. Tack vare lite snö och i
övrigt bra väder så fortsatte man med grävningen resten av året. I Kälom beräknades den bli 
klar i februari månad år 2018.

Grusning av utökade parkeringen vid Bygdegården har gjorts under året.

En skolgrupp bildades för att utreda skolans framtid och hur den kan användas för att täcka  
de fasta kostnader som vi har för den varje år. På bymöte valdes Karin Ernehed, Maria 
Engström och Anders Lundin till denna skolgrupp.

På årsmötet bildades ett ungdoms utskott i Käloms byalag. Ansvariga för det är Kristina 
Ernehed, Maria Engström och Anders Lundin.  Bl.a beslutades om rabatterade hyror av 
Bygdegården vid barn och ungdoms arrangemang.



Krokoms kommuns kulturvecka i oktober hade som tema Kvinnoliv och Kvinnokraft. Inez 
Lundberg och Eivor Comén deltog med porträtt av Kälomskvinnor, i den utställning som 
visades på Magneten i Krokom. Feststången kom på plats, även detta år.

En ansökan om projektstöd för utbyggnad av vägbelysning har gjorts hos Jordbruksverket. 
Som komplettering – medfinansiering har även en ansökan lämnats till Krokoms kommun.

Ytterligare en ansökan om Bygdemedel har gjorts för att kunna finansiera byte av brädtak på 
Skvaltkvarnen vid Bölesbäcken.

Ann-Charlotte Ernehed har deltagit som byns representant i Krokoms kommuns 
samverkansträffar, som hålls c:a 4 ggr per år.

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, Midsommar och Lilljulkväll har förtjänstfullt 
genomförts av respektive utsedda kommittèer. Tack till er som deltog.

I augusti fick vi motta budkavlen om Offerdalssommar. 2018 är det vår tur tillsammans med 
Bredbyn och Tulleråsen. På bymötet i oktober valdes Bernt Holmberg, att vara byns 
representant i den övergripande arbetsgruppen.

Ekonomi

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

Året uppvisar ett resultat på  38 212,24 kr.

Byalagets tillgångar uppgick vid årets slut  till  147 041,29 kr och skulderna till 28 366 kr.

Summa eget kapital blir  118 675,29 kr.

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 2018

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



Vi vill även hälsa våra nyfödda invånare Anders och Lina välkomna till världen och byn, samt 
nyinflyttade familjen Karin, Cesar och Aylen, som kom till oss från Stockholm under våren. Vi 
kan se positivt på framtiden, det var mer än trettio år sedan vi hade 3 nyfödda i byn.

Med förhoppning om nya kulturella och andra inkomstbringande aktiviteter kommande år, 
ser vi fram mot 2018.

Styrelsen i mars 2018

Bodil P Bertilsdotter,

Ann-Charlotte Ernehed,        

Eva Olofsson, 

Bernt Tyrebo 

Bernt Holmberg


