
Protokoll fört vid bystämma Käloms Byalag 2019-03-12, 
Bygdegården Kälom.
17 personer deltog.

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

§   2
Parentation.
En tyst minut hölls för att hedra minnet av Astrid Tyrebo, som avled under år 2018.

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

§   4
Ny paragraf tillkom ang. val av OBIS-representant. Paragrafen fick nr. 16.
Därmed godkändes dagordningen.

§   5
Margareta Nolervik  och Gunnar Olofsson valdes att justera protokollet.

§   6
Stämman godkände mötets behöriga utlysning.

§   7
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning.
Bra redovisning som visar exakt vad varje evenemang under året har inbringat. 
Intäkter från arrangemangen blev 43.962 kronor.
Resultatrapport visar nu varifrån våra bidrag kommer.
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 10 juni och 22 oktober.
Styrelsen kallar till vårstädning.
Stämman godkände dessa förslag.                                                                                    1.



§  11
Bodil Persson-Bertilsdotter valdes till styrelsens ordförande/byfogde för år 2019.

§  12
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. Ann-Charlotte Ernehed avsäger sig omval och
Stefan Åberg väljs till ordinarie ledamot på 2 år.

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

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

§  14
Val av valberedning med sammankallande, väljs på 1 år.
Örjan Ernehed avgår och Kristina Ernehed väljs i hans ställe.
Omval av Gun-Britt Palmqvist och Ingrid Jacobsson.
Ingrid Jacobsson är sammankallande.

§  15
Val av Valborgsmässokommitté och Lilljulkvällskommitté-

Valborgskommitté: Tomas Engstedt, Stig Engström, Bodil Persson-Bertilsdotter 
( sammankallande) och Lotta Ernehed.

Lilljulkvällskommitté: Gösta Persson, Leif Ögren (sammankallande)  Anh Ulfsgård
och Anna Nilsson.

§  16
Stämman väljer Göte Thorén att vara Käloms representant i OBIS  år 2019.

§  17
Övriga frågor.
Distriktsstämma för Bygdegårdarna i Övsjös bygdegård, Bräcke 2019-04-13.
Kan/vill någon åka ? Anmäl er i så fall till Bodil.                                                               
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Lotta: samarbete med vuxenskolan har inletts. Hjälp med att sprida information om våra 
arrangemang, samt upptryckning av folder.
Svårigheten med logotyper från våra bidragsgivare är nu löst.

Information om Arrangörspeppen: Nyinstiftad utmärkelse som Estrad Norr delar ut till 
arrangörer runt om i Region Jämtland/Härjedalen.
Syftet är att lyfta fram och stötta det arbete som arrangörerna gör, som att främja kultur och
att hålla landsbygden levande.
I Krokoms kommun tilldelades priset för 2018 Käloms Byalag.
Priset på kronor 10.000,- mottogs på Storsjöteatern den 5:e december och är tänkt till 
fortsatt utveckling och uppmuntran av arrangörsskapet i Kälom.
Lotta Ernehed som avgått ur bystyrelsen kommer fortsättningsvis att arbeta med våra 
arrangemang.

Göte Thorén rapporterar från OBIS: Idrottshallens byggande i Änge dröjer då man diskuterar 
var hallens ska ligga ( vattentäktsproblem).
Våra postlådor måste märkas med tydliga namn och nummer! Göte ansvarar för att det sker 
i Kälom.

§  18
Stämman avslutas och Bodil tackar Carl-Göran för utmärkt ordförandeskap.

Styrelsen välkomnar ny invånare i byn, Sören Thuresson, med blomma.
Lotta avtackas med blomma, för sin tid i styrelsen.

Eva Olofsson                                                                       Bodil Persson-Bertilsdotter
sekreterare                                                                         ordförande

Margareta Nolervik                                                             Gunnar Olofsson
justerare                                                                                justerare
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