
Protokoll fört vid bystämma Käloms Byalag 2011-03-15

 Bygdegården i Kälom.   23 personer deltog.

§ 1
Carl-Göran Palmqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2
Parentation
En tyst minut hölls till minne av Ulla Thorén och Maria Hjalmarsdotter, vilka avlidit under 
året.

§ 3
Till ordförande för stämman valdes Toivo Comén.
Till sekreterare för stämman valdes Eva Olofsson.

§ 4
Dagordningen godkändes.
Tre övriga frågor anmäldes: Önskad redovisning ang. väg 748 (Kälomsvägen ), Info rörande 
grannsamverkan i byn, samt info om Hälsocentralen i Änge.

§ 5
Till protokolljusterare valdes Inez Lundberg och Stig Engström.

§ 6
Stämman godkände mötets behöriga utlysning.

§ 7
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning och aktivitetsberättelse föredrogs.
Eloge till Eivor Comén för välskriven aktivitetsberättelse.
Noterades att elkostnaden i Bygdegården är högre än föregående år.
Orsak till detta är bl.a. högre elpris, ovanligt kall vinter och många evenemang.
Fungerar våra två luftluftvärmepumpar tillfredsställande? Diskuterades huruvida 
luftvärmepumparna bidrar till reducerade elkostnader. Konstaterades att detta p.g.a.
många inverkande variabler är svårt att med säkerhet utreda. Någon tydlig positiv effekt är 
idag ej märkbar. 
Vaktmästare Stig Engström har daglig kontroll på pumparna och på temperaturen i 
byggnaden.
Resultat av sommarens aktiviteter och dess inkomster föredrogs.
Verksamhetsberättelse, resultatredovisning och aktivitetsberättelse godkändes av stämman 
och lades därmed till handlingarna.

§ 8
Revisorernas berättelse föredrogs.
Stämman godkände revisionsberättelsen.                                                                             1.



§ 9
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10
Styrelsens förslag till stämman.
Vårstädningsdag   2011-05-21
Bymöten ska hållas  2011-06-15 och 2011-10-19.
Stämman godkände styrelsens förslag.
Förslag ang. grovstädning samt fönsterputsning av Bygdegården väcktes. 
Styrelsen fick i uppdrag att kontakta städbolag som kan utföra detta, samt ta beslut
huruvida städbolag ska anlitas och om kostnaden är rimlig.

§ 11
Val av ordförande (byfogde) för år 2011
Stämman valde Carl-Göran Palmqvist till byfogde för år 2011.

§ 12
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelseledamöter: väljs på 2 år.
I tur att avgå var Mats Ulfsgård och Gunnel Persson.
Gunnel Persson avsade sig omval.
Omval av Mats Ulfsgård och nyval av Stefan Nolervik.

Suppleanter: väljs på 1 år.
Omval av Lotta Ernehed och Stig Engström.

§ 13
Val av revisorer och suppleanter – 1 år.
Ordinarie: omval av Bernt Holmberg och Margareta Nolervik.
Suppleanter: omval av Gunnar Olofsson och Gösta Persson.

§ 14
Val av valberedning med sammankallande – 1 år.
Bodil P Bertilsdotter avsäger sig omval.
Omval av Örjan Ernehed och Stig Nilsson – sammankallande.
Nyval av Gun-Britt Palmqvist.

§ 15
Val av Valborgsmässokommitté och Lilljulkvällskommitté.
Valborgskommitté:
Bodil P Bertilsdotter – sammankallande, Bernt Tyrebo, Erik-Olof Eklund och Lotta Ernehed.

Lilljulkommitté:
Gösta Persson – sammankallande, Lena Olofsson , Eivor Comén och Håkan Torén
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§ 16
Inga motioner hade inkommit.

                                                                                                                                         
§ 17
Övriga frågor.
Boulebana: Stämman beslutar att det ska jobbas vidare på att iordningställa en boulebana
vid skolan.

Feriearbete: Viktor Nolervik och Erik Hammarberg kommer att jobba 3 veckor i sommar med
målningsförbättringar på Bygdegården. Även andra arbetsuppgifter kan komma ifråga.
Kommunen betalar ungdomarnas lön och vår kostnad blir 625:- per arbetare.
Arbetsledare ska utses.

Bygdemedel: är sökt för färdigställande av vinden på Bygdegården. ( 237.500:- )

Inbjudan årsstämmor:
BR distriktsstämma 2011-04-16 i Brunflo.
Göte Thorén och Erik-Olof Eklund anmäls att delta
Hela Sverige ska leva 2011-04-02 i Fåker.
Inez Lundberg och Eva Olofsson anmäls att delta.

Vägen: Eric Hedqvist undrar om styrelsen har någon strategi ang. vägen.
Kontakt har tagits med Trafikverket och dess projektledare samt med komm.rådet Göte Swén. 
Enligt dessa ska förbättring påbörjas nu i vår/sommar med omfattande åtgärder samt 
beläggning.
Skulle detta, av någon anledning, inte ske kommer vi att kräva nytt möte med berörda parter.

Grannsamverkan: Göte Thorén berättade att en grupp tillsatts bestående av Göte T,
Ingrid Jacobsson och Gösta Persson. Göte kommer, på bymötet i juni, att berätta vidare
om Grannsamverkan och om hur det är tänkt att det ska fungera.

Änge hälsocentral: Toivo Comén meddelar att HC har öppet hus 2011-03-19, där man kan få 
svar på sina frågor och även ta olika prover.
Föreningen har idag 615 medlemmar.

Vårprogrammet i Bygdegården.
Allra först hyllades Bernt Tyrebo, med en stor applåd, för att han emottagit guldmedalj för 
leverans av felfri mjölk i 23 år. Medaljen utdelades av kung Carl XVI Gustaf.

2011-03-26 Anita Nyman : Flyttfåglar utan lokalsinne. 
                      Servering
2011-05-14 Eastweek
2011-05-21 Makalausa – Berta Magnusson med aktörer hyr Bygdegården.
2011-05-25 Näskottskören                                                                                                    3.
2011-05-28 Bygdegårdsopera -  Festmiddag.



§ 18
Stämmans avslutande.
Toivo överlämnade ordförandeklubban till Carl-Göran, som tackade Toivo för 
ordförandeskapet och alla närvarande för visat intresse.
Carl-Göran tackade Gunnel Persson och Bodil P Bertilsdotter som avgått från sina uppdrag.
Stefan Nolervik hälsades välkommen.
Därefter avåts en fantastiskt god smörgåstårta!

Eva Olofsson                                                                                  Carl-Göran Palmqvist
Sekreterare                                                                                     Ordförande

Inez Lundberg                                                                                 Stig Engström
Justerare                                                                                          Justerare
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