
Protokoll fört vid bystämma Käloms Byalag 2016-03-15, Bygdegården Kälom.
24 personer deltog.

§  1
Bodil Persson Bertilsdotter öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§  2 
Tyst minut hölls till minne av Nils Olofsson, som avlidit under året.

§  3
Till ordförande för stämman valdes Carl-Göran Palmqvist, och till sekreterare Eva Olofsson.

§  4
Dagordningen godkändes.

§  5
Till protokollsjusterare valdes Sören Ekerbo och Ingrid Östgren.

§  6
Stämman godkände mötets behöriga utlysning.

§  7
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning.
Bra och utförlig verksamhetsberättelse, samt innehållsrik redovisning av Bygdegårdens alla 
evenemang under året. Noterades att inflyttning till byn skett med 7 pers,
men även utflyttning av 2 pers. 
Ekonomin är god.
År 2015 visar dock en förlust på kronor 6.989:- Då har vi bl.a. inköpt minikök (10.000:-) samt 
inredning till dusch och toalett på vinden.
Verksamhetsberättelse och resultatredovisning godkändes av stämman och lades därmed till 
handlingarna.

§  8
Revisorernas berättelse föredrogs.
Stämman godkände revisionsberättelsen.

§  9
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10
Styrelsens förslag till stämman.
Vårstädning ej bestämd. Styrelsen kallar.
Bymöten ska hållas 16-06-07 och 16-10-20.
Stämman godkände dessa förslag.
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§ 11
Bodil Persson Bertilsdotter valdes till styrelsens ordförande – byfogde- för år 2016.

                                                                                                                                                                 

§ 12
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelseledamöter väljs på 2 år.
I tur att avgå var Bernt Tyrebo och Eva Olofsson.
Omval av Bernt Tyrebo och Eva Olofsson .
Då Stefan Nolervik, med 1 år kvar som styrelseledamot, avgår, väljs Bernt Holmberg
att vara styrelseledamot 1 år.

Suppleanter väljs på 1 år.
Stig Engström avgår.
Omval av Inez Lundberg. Martin Nilsson väljs som ny suppleant.

§ 13
Val av revisorer och suppleanter.
Revisorer väljs på 1 år.
Omval av Margareta Nolervik. Carl-Göran Palmqvist väljs till ny revisor.
Till suppleanter väljs Kristina Ernehed och Sören Ekerbo.

§ 14
Val av valberedning och sammankallande, väljs på 1 år.
Omval av Örjan Ernehed, sammankallande, Ingrid Östgren och Gun-Britt Palmqvist.

§ 15
Val av Valborgsmässokommitté och Lilljulkvällskommitté.
Valborgskommitté: Inez Lundberg, Gunnel Wikén Palmqvist, Sören Ekerbo och Göte Thorén.

Lilljulkommitte: Erik-Olof Eklund, Bernt Holmberg, Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt och Ingrid 
Östgren.

§ 16
2 st motioner hade inkommit.
Käloms Fiskevårdsförening: De vill avveckla föreningen och att verksamhet och tillgångar
ska övergå till byalaget. Styrelsens förslag till stämman är att bifalla motionen och att 
arbetsgrupp bildas som ska handha frågor som rör fiskevårdsåtgärder samt övrig verksamhet 
som skötts av föreningen. Föreslår att Gunnar Olofsson, Gösta Persson samt Erik-Olof Eklund 
ska ingå i denna grupp. Gruppen väljs på 1 år.
Stämman beslutar att bifalla motionen.

Bernt Tyrebo: Bygdegårdens parkering bör utökas ca. 5 meter norrut. Styrelsens förslag till
stämman är att bifalla motionen.
Stämman beslutar att bifalla motionen och ger styrelsen i uppdrag att jobba vidare
med ärendet.                                                                                                                                    2.



 § 17
Övriga frågor.
Rapport från OBIS, Göte Thorén: OBIS har många järn i elden.
Dagis läggs ner i Änge trots protester.
Byggande av allaktivitetshus i Änge går trögt.
Återvinningsstation, läggs Landön ner ?
Stor sopstation när ? och i så fall var ?
Protestlistor mot Handelsbanken som slutat hantera kontanter.
Vägproblemen kvarstår och känns än mer svåråtgärdade. Appell har skickats ut att filma och 
fotografera vägeländet för vidare befordran Trafikverket.

Östra Offerdals Fiberförening, Carl-Göran Palmqvist: Länsstyrelsen har beviljat vår 
samarbetspartner IP-Only bidrag för fiberutbyggnad i vårt område.
Nu ska avtal skrivas, hur ska ledningar dras? Grävning väntas påbörjas så fort kälen gått ur 
jorden. Föreningens styrelse kallar till möte med byborna inom kort, för vidare diskussioner 
och klarläggning av diverse frågor.
Eloge till Carl-Göran för många timmars jobb med bredband/fiberfrågan.

Inbjudan till distriktsstämma Jämtlands Läns Bygdegårdsdistrikt på Skålans Bygdegård 
2016-04-23. 2 personer får åka från Kälom. Om någon känner sig hugad, görs anmälan till 
Bodil.

Fråga om avverkning på bygdegårdstomten och allmänningen vi badhuset har väckts.
Det behöver också röjas i byn, det växer igen.
Styrelsen får uppdrag att utse 3 ”gubbar”  från byn, som kan skog, att ta tag i detta.

Feriearbete kommer att göras av Wilma Nolervik, bestående av ”småjobb” på Bygdegården 
och Badhuset.

Gatlyset genom byn: påbörjad utbyggnad gjord i Böle. Ny ansökan om bygdemedel inskickad.
Erhåller vi bygdemedel fortsätter utbyggnaden i Österulfsås.

§ 18
Bodil tackar så Carl-Göran för utmärkt ordförandeskap och avslutar därmed mötet.

Eva Olofsson                                                                                  Bodil Persson Bertilsdotter
Sekreterare                                                                                    Ordförande

Ingrid Östgren                                                                                 Sören Ekerbo
Justerare                                                                                          Justerare                                3.


