
Protokoll förts vid bystämma Käloms Byalag, 2020-03-11.

Plats Käloms Bygdegård.

Närvarande: Bodil o Gösta Persson, Erik-Olov Eklund, Örjan, Lotta och Kristina Ernehed, Göte 
Thoren, Inger Angeria o Stefan Åberg, Gun-Britt Palmqvist, Ingrid Östgren, Eva Olofsson, 
Gunnar Olofsson, Agneta Bylander. Stig Engström. Inez och Leif Lundberg, Sören och 
Ingegerd Ekerbo. Bernt Tyrebo.

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

§2 Parentation. En tyst minut hölls för att hedra minnet av Svea Ulfsgård, som avled 2019-07-
18. Hon blev 84 år. Samt för June Ögren, som avled 2020-02-25. June blev 74 år. 

§3 Till Ordförande för stämman valdes Örjan Ernehed. 
Till sekreterare valdes Agneta Bylander. 

§4 Dagordningen godkändes av stämman.

§5 Inger Angeria och Ingegerd Ekerbo valdes att justera protokollet. 

§6 Stämman godkände mötets behöriga utlysning. 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning, föredrogs av kassören och 
godkändes. 
Vi tackar också Gösta och Sören för fina skidspår runt byn. 

§8 Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes av stämman. 

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§10 Styrelsens förslag till stämman. 
Styrelsen kommer att kalla till vårstädning. 
Bymöten blir 11 juni och 20 oktober. 

§11 Bodil Persson-Bertilsdotter valdes till styrelsens ordförande/byfogde för år 2020. 

§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
Styrelseledamöter väljs på 2 år.
Bernt Holmberg och Stefan Åberg har ett år kvar. 
Omval på Bernt Tyrebo, och nyval Agneta Bylander, på två år.
Suppleanter väljs på ett år. 
Omval på Inez Lundberg och Anna Nilsson valdes som ny suppleant

1



§13 Val av revisorer och revisorsuppleanter. Väljs på ett år. 
Omval på Carl-Göran Palmqvist och Göte Thoren.
Revisorsuppleanter är Sören Ekerbo och Kristina Ernehed.

§14 Val av valberedning och sammankallande. Väljs på ett år. 
Ingrid Östgren avgår. Omval på Kristina Ernehed, som blir ny sammankallande, samt omval på
Gun-Britt Palmqvist, nyval på Maria Engström. 

§15 Val av Valborgsmässokommitté och Lilljulkommitté.
Valborgsmässokommitté: Ingegerd Ulfsgård, Stefan Nolervik, samt Leif Lundberg. 
Valberedningen kommer att utse en fjärde person. 
Lilljulkommitté: Sören Ekerbo, Göte Thorén, Gunnel Palmqvist, samt Eva Olofsson. 

Styrelsen får i uppdrag att på bymötet ta upp om det finns intresse att fortsätta traditionen 
med valborg och lilljulkväll. 

§16 Val av OBIS-representant. 
Göte Thoren valdes som Käloms representant och Lotta Ernehed som ersättare.
Göte avslutar sitt uppdrag för utskick av grannsamverkan. Det blev beslutat att styrelsen gör 
utskicket om det kommer info från polisen, som rör närområdet. 

§17 Övriga frågor

Inbjudan till Bygdegårdarnas distriktsstämma, 4 april. Den som är intresserad att åka, får 
anmäla sig till Bodil.

Badhusföreningen/skolan. Styrelsen får i uppdrag att fatta beslut och söka lagfart. Mer 
information kommer vid nästa bymöte. 

Arrangörspeppen.
Kommunens bästa arrangörer har fått 10 000 kr, som uppmuntran att fortsätta arrangera 
evenemang. Kälom har i år fått dessa pengar och Lotta hade ett förslag på aktivitet; att åka till
Döda fallet 18 juli, för middag och föreställning. Pengarna skulle i så fall räcka till 9 personer, i
första hand styrelsen. 

Vi tackade av Eva Olofsson, som varit vår sekreterare i 14 år, med fina rosor och presentkort 
på en vårblomma. Även Ingrid Östgren, fick en fin blomma för sitt arbete i valberedningen. 

Örjan Ernehed hade varit i kontakt med Hackås, med anledning av arrangemanget Näcken. 
Han följer med dem till Långforsen i maj, för att se om det kan vara ett alternativ till 
nuvarande vatten i Hackås. Fiskeföreningen ska i så fall köra ner bord och stolar, om byalaget 
kan sälja fika, vid detta arrangemang. 
Arrangemanget ska ske i början på juli. 

§18 Stämman avslutas med gemensamt fika.
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Vid protokollet:

Agneta Bylander Bodil Persson-Bertilsdotter
Sekreterare Ordförande

Inger Angeria Ingegerd Ekerbo
Justerare Justerare
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