
Protokoll fört vid bystämma Käloms Byalag 2018-03-19, Bygdegården Kälom.
19 personer deltog.

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

§   2
Parentation.
En tyst minut hölls för att hedra Gunnar Ulfsgård, som avled under år 2017.

§   3
Till ordförande för stämman valdes Örjan Ernehed, och till sekreterare valdes Eva Olofsson.

§   4
Dagordningen godkändes.

§   5
Gun-Britt Palmqvist och Bernt Holmberg valdes att justera protokollet.

§   6
Stämman godkände mötets behöriga utlysning.

§   7
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning.
Nytt för i år är att verksamhetsberättelse och resultatredovisning skickats till byborna via 
mail.  Några exemplar har skrivits ut och finns tillgängliga på Bygdegården till kvällens möte.
Noterades att alla evenemang under året har gått med vinst.
Verksamhetsberättelse med 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.
Bymöten ska hållas  7 juni och 23 oktober.
Styrelsen kallar till vårstädning.
Stämman godkände dessa förslag.

§  11
Bodil Persson-Bertilsdotter valdes till styrelsens ordförande/byfogde för år 2018.
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§  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.

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

§  13
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.

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

§  15
Val av Valborgsmässokommitté och Lilljulkvällskommitté.

Valborgsmässokommitté: Lena Olofsson, Lisen Olofsson, Carl-Göran Palmqvist, 
sammankallande, och Bernt Tyrebo.

Lilljulkvällkommitté: Maria Engström, Karin Ernehed, Stig Nilsson, sammankallande,
och Örjan Ernehed.

§  16
Övriga frågor.

Offerdalssommar.
Årets ansvariga byar är Kälom, Tulleråsen och Bredbyn.
Käloms representant att delta i gruppens möten är Bernt Holmberg.
Offerdalsveckan/sommar firar i år 30 – års jubileum.
Temat i år är 80-tal samt barn och –ungdomsverksamhet.
Annan typ av verksamhet är naturligtvis också välkommen. Loppis ?
Styrelsen kommer inte att ordna någon typ av evenemang då styrelsen har fullt upp under 
vinterhalvåret.
Två evenemang är dock klara. Flatmilja har konsert den 21 juli i vår Bygdegård.
Baptistförsamlingen,  genom Ingegerd och Sören Ekerbo, har sommarkväll i Bygdegården 
den 19 juli.                                                                                                                                                   
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OBIS.
Göte Thorén:
Aktiviteshallen i Änge blir nu bara en idrottshall som planeras stå klar hösten 2019.
Göte Thorén väljs att vara Käloms representant i OBIS kommande år.
Därefter ska valberedningen ha hand om även detta val.
OBIS är nu i färd med att omarbeta sina stadgar.
Flera byar kommer inte på mötena.
Årsmöte i Rönnöfors  9 april, då även ngn. från styrelsen bör åka.

Bygdegårdarnas distriktsstämma i Oviken 14 april.
Någon som vill åka ?  Anmäl i så fall till Bodil. 

Snöröjning på Bygdegården.
Lista på snöröjare ska uppdateras: vem kan man ringa till ? vem är på tur?
I år har det ju snöat ofantligt mycket varför man har fått röja snö många gånger och även 
skottat tak.
Stämman beslutade att ersätta snöröjare med traktor med 150:- per gång. ( ersättning för 
bränsle ).
De ska själva skicka räkning till vår kassör Bernt Tyrebo.

§  17
Bodil tackar Örjan för utmärkt ordförandeskap och avslutar mötet.

Styrelsen bjuder denna kväll på tårta för att fira att byn nu fått fiber/bredband.

Eva Olofsson                                                             Bodil Persson-Bertilsdotter
sekreterare                                                               ordförande

Gun-Britt Palmqvist                                                    Bernt Holmberg
justerare                                                                       justerare
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