
Protokoll fört vid bystämma Käloms Byalag 2017-03-14, Bygdegården Kälom.
25 personer deltog.

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

§  2
Till ordförande för stämman valdes Carl-Göran Palmqvist, och till sekreterare Eva Olofsson.

§  3
Dagordningen godkändes.

§  4
Maria Engström och Ingegerd Ekerbo valdes att justera protokollet.

§  5
Stämman godkände mötets behöriga utlysning.

§  6
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning.
Bra och utförlig redovisning.
Ingen övrig diskussion.
Verksamhetsberättelse och resultatredovisning godkändes av stämman och lades därmed till
handlingarna.

§  7
Revisorernas berättelse föredrogs.
Stämman godkände revisionsberättelsen.

§  8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§  9
Styrelsens förslag till stämman.
Bymöten ska hållas 8 juni och 24 oktober 2017.
Styrelsen kallar till vårstädning.
Stämman godkände dessa förslag.

§ 10
Bodil Persson Bertilsdotter valdes till styrelsens ordförande –byfogde- för år 2017.
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§ 11
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelseledamöter väljs på 2 år.
I tur att avgå var Bernt Holmberg och Ann-Charlotte Ernehed.
Omval av Bernt Holmberg och Ann-Charlotte Ernehed.

Suppleanter väljs på 1 år.
Omval av Inez Lundberg och Martin Nilsson.

§ 12
Val av revisorer och suppleanter.
Revisorer väljs på 1 år.
Omval av Margareta Nolervik och Carl-Göran Palmqvist.
Omval av suppleanterna Kristina Ernehed och Sören Ekerbo.

§ 13
Val av valberedning och sammankallande, väljs på 1 år.
Omval av Örjan Ernehed, sammankallande, Ingrid Östgren och Gun-Britt Palmqvist.

§ 14
Val av valborgsmässokommitté och lilljulkvällkommitté.

Valborgsmässokommitté: Stig Engström, sammankallande, Torsten Olofsson, Eva Olofsson 
och Kristina Ernehed.

Lilljulkvällkommitté: Margareta Nolervik, sammankallande, Gun-Britt Palmqvist, Gunnar 
Olofsson och Mats Ulfsgård.

§ 15
Motioner.
3 st. motioner hade inkommit från Kristina Ernehed, Anders Lundin och Maria Engström, 
m.fl.

Motion 1.
Önskan är att bilda ett barn- och ungdomsutskott i Käloms Byalag, med egen budget för att 
köpa saker till bygdegården samt att genomföra arrangemang.
En början på verksamheten kan vara sommaraktiviteter för barn.
Pengar till detta kan sökas hos kommunen senast 30 mars.
Broschyr från kommunen överlämnas.
Bygdegårdarna erbjuder verksamhetsutvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet.
Styrelsen ställer sig positiv till motionen och föreslår att Kristina Ernehed, Maria Engström 
och Anders Lundin bildar barn -och ungdomsutskott.
Frågan om egen budget ska diskuteras mer ingående med byalagets styrelse.
Stämman bifaller motionen och styrelsens förslag att välja Kristina Ernehed, Maria Engström 
och Andels Lundin till ledamöter i Käloms Bygdegårds ungdomsutskott.
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Förslag från mötesdeltagare att låta vinsten från 2016-års barnaktivitet gå till barn –och       
undomsutskottet avslogs.
Ordförande redogjorde varför detta inte är möjligt eftersom årsbokslutet är reviderat och 
godkänt av stämman.                         

                                                                                                                                             

Motion 2.
Förslag att det införskaffas 5 barnstolar samt skötbord till bygdegården.
Styrelsen ställer sig positiv till motionen.
Stolar ska köpas på loppis.
Stämman bifaller motionen

Motion 3.
Önskan att få rabatterade hyror vid ungdomsaktiviteter.
Styrelsen är positiv och anser följande:                                                                                                 
Barn och ungdomsarrangemang betalar ingen hyra men städar lokalerna.
Vid barnens privata fester utgår hyra med 400:- samt städning.
Stämman beslutar bifalla motionen.

§ 16
Övriga frågor.
Rapport från OBIS.
Vår representant i OBIS Göte Thorén berättar att Allaktivitetshallen som planeras i Änge bör 
stå klar hösten 2018. Kommunen har hela ansvaret.
Vägen ml. Änge och Valne, ska åtgärdas och planeras vara klar hösten 2018.
Sotarkurs genomförd med 12 deltagare.
Styrelsen får i uppdrag att kolla vem som står i tur att bjuda på kaffe på Hällebo.
Byalagen ska uppdatera kontaktlistan.

Någon som vill åka på distr.stämma för Jämtlands bygdegårdsdistrikt på Stenhammaren i 
Mattmar 22 april? Meddela i så fall Bodil.

Efter att ha studerat byalagets kostnader för bygdegård och skola uppstår diskussion hur
skolan används och vad den kan komma att kosta med reparationer och underhåll framöver.
Stämman ger styrelsen i uppdrag att ha ”skolan” som egen punkt på kommande bymöten.

Styrelsen meddelar att vi i år inte avser att ha feriearbetare, pga betydligt högre kostnad och
avsaknad av lämpliga arbetsuppgifter.
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Midsommarafton kommer att firas på traditionellt sätt. Diskuteras vidare på kommande 
bymöte.

                                                                                                                                               
IP-Only börjar gräva för fiber så fort kälen gått ur marken.Vi bör ha klart med fiber under 
året.

                                                                                                                                             
Käloms Byalag hälsar nyinflyttade Maria Engström välkommen till byn och överlämnar 
blomma.

§ 17
Bodil tackar Carl-Göran för utmärkt ordförandeskap och avslutar därmed mötet.

Eva Olofsson                                                                             Bodil Persson Bertilsdotter
sekreterare                                                                               ordförande

Maria Engström                                                                       Ingegerd Ekerbo
justerare                                                                                    justerare

                                                                           

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                


