
Protokoll fört vi bystämma Käloms Byalag 2012-03-13, Bygdegården i Kälom.
23 personer deltog.

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

§   2
Parentation.
En tyst minut hölls till minne av Edith Palmqvist och Lars-Gunnar Hjalmarsson, vilka avlidit
under året.

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

§   4
Dagordningen godkändes.

§   5
Till protokollsjusterare valdes Ingegerd Ekerbo och Bodil Persson Bertilsdotter.

§   6
Stämman godkände mötets behöriga utlysning.

§   7
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning.
Carl-Göran påpekar att resultat  –och balansrapport per 2011-12-31 benämns som 
”preliminär”.
Detta är fel,  rapporterna är slutgiltiga.
Behållningen visar på kronor 172.236,- då har fakturor på kronor 45.000,- som avser 
räkenskapsåret,
ej betalats.
Eloge till Eivor Comén för välskriven aktivitetsberättelse som visar på otroligt många 
evenemang under året.
Verksamhetsberättelse, resultatredovisning och aktivitetsberättelse godkändes av stämman 
och lades därmed till handlingarna.

§   8
Revisorernas berättelse föredrogs.
Stämman godkände revisionsberättelsen.

§   9
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§  10
Styrelsens förslag till stämman.
Vårstädningsdag ej bestämd. Styrelsen kallar.
Bymöten ska hållas 2012-06-12 och 2012-10-23.
Stämman godkände styrelsens förslag.
Byalaget 50 år, hur ska detta firas ?



Många förslag diskuterades. Ska vi återuppliva tidigare midsommarfester  och samtidigt fira 
50-åringen ?
Vilka ska bjudas in ? 
1.

Ska det tillsättas en kommitté ?
Beslutades att vi ska ha någon typ av firande och att styrelsen får jobba vidare med ärendet.

§  11
Val av ordförande (byfogde) för år 2012.
Stämman valde Carl-Göran Palmqvist till byfogde för år 2012.

§  12
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelseledamöter väljs på 2 år.
I tur att avgå var Eva Olofsson och Bernt Tyrebo.
Omval av Eva Olofsson och Bernt Tyrebo.

Suppleanter väljs på 1 år.
Omval av  Stig Engström och Lotta Ernehed. Nyval av Bodil Persson Bertilsdotter.

§  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.
Omval av Örjan Ernehed - sammankallande, och Gun-Britt Palmqvist.
Nyval av Ingrid Jacobsson.

§  15
Val av Valborgsmässokommitté och Lilljulkvällskommitté.
Valborgskommitté: Monica Emilsson, Margareta Nolervik, Mats Ulfsgård och Stig Engström.

Lilljulkommitté: Gunnel Palmqvist, Barbro Engström, Sören Ekerbo och Stig Nilsson.

§  16
Inga motioner hade inkommit.

§  17
Övriga frågor.
Bredbandsseminarium äger rum 2012-03-27 i Käloms Bygdegård.
Detta handläggs och bekostas av kommunen. Inbjudan har gått ut till hela kommunen.
Någon typ av anmälan av deltagare måste ordnas.

Vägen.
Nästa möte med berörda har bestämts till 2012-04-20.
Eva Olofsson och C-G Palmqvist åker.



Sökt belopp bygdemedel  kronor 247.500,-

Vårprogram i Bygdegården.
I maj planeras för  Rödökören 5:e maj och Beppe Wolgers 11:e maj.
  
2.

Sommarcafé.
Beslutades att styrelsen författar en förfrågan om någon är villig att ha sommarcafé.
Förfrågan ska delas ut i byns brevlådor.

Boulebana vid skolan.
Örjan Ernehed jobbar vidare med ärendet.

Övrigt.
Eivor C. tog upp frågan om att ordna alla affischer som finns bakom scenen sedan ca 20 år 
tillbaka.
En utställning planeras. Man ska också årsbestämma de affischer som saknar årtal.
Stämman beslutar tillsätta en arbetsgrupp bestående av  Erik-Olof Eklund, Gun-Britt 
Palmqvist, Stefan Nolervik och Eivor Comén – sammankallande.

Sören Ekerbo undrar om skolans gamla lärarstol kan köpas och användas i kapellet.
Stämman beslutar att de, utan kostnad, kan ta hand om stolen för bruk i kapellet.

Stefan Nolerviks ”Brevet till Zlatan” som publicerats i ÖP och som ”råd” till Zlatan 
( världskänt fotbollsproffs ) inför sitt fritidsboende i Offerdal, borde finnas med i t.ex. 
Offerdalsveckoprogrammet.
Offerdalsveckan har pågått i 25 år och nu efterlyser de gamla program, kort och affischer.

Göte Thorén anser att vi bör ha en ”kvarn”-dag och inviga den nya bron vid dammen.
Beslutades att Badhusföreningen ska ombesörja detta.
Göte planerar att ha ”Öppen trädgård” senare i sommar.
Göte berättar  från  OBIS (Offerdalsbygden i samverkan ) möten.
Ärenden som de främst jobbar med är behovet av Räddningstjänst och dess upprustning.
Ut –och ombyggnad av idrottshall i Änge.
Skrivelse till Telia ang. deras nedmontering av fasta telenätet.

§  18
Stämmans avslutande.
Toivo överlämnade ordförandeklubban till Carl-Göran, som tackade Toivo för 
ordförandeskapet och alla närvarande för visat intresse.
Sedan firades det 50-åriga byalaget med tårtkalas!

Eva Olofsson                                                                           Carl-Göran Palmqvist
Sekreterare                                                                             Ordförande

Ingegerd Ekerbo                                                                       Bodil Persson Bertilsdotter
Justerare                                                                                    Justerar 


