
Protokoll fört vid bystämma Käloms Byalag 2014-03-12, Bygdegården i Kälom.
23 personer deltog.

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

§   2
Till ordförande för stämman valdes Toivo Comén.
Till sekreterare valdes Eva Olofsson.

§   3
Dagordningen godkändes.

§   4
Till protokollsjusterare valdes Stig Nilsson och Bodil Persson Bertilsdotter.

§   5
Stämman godkände mötets behöriga utlysning.

§   6
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning.
Eloge till Bernt Tyrebos fina framsida på berättelsen samt till Eivor Coméns utförliga 
redovisning av aktiviteter på bygdegården under året, Bernts aktivitetskalender är till stor 
hjälp.
Det blev lite frågor ang ekonomiska redovisningen. Bl.a. vad som döljer sig bakom ”korta 
skulder”  ( 38.796:- ) i balansräkningen.  Kassör Bernt förklarar.
Därmed är alla nöjda och verksamhetsberättelse med resultatredovisning läggs till 
handlingarna.

§   7
Revisorernas berättelse föredrogs.
Stämman godkände revisionsberättelsen.

§   8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§   9
Styrelsens förslag till stämman.
Vårstädningsdag ej bestämd. Styrelsen kallar.
Bymöten ska hållas 2014-06-11 och 2014-10-22.

§  10
Val av ordförande (byfogde) för år 2014.
Carl-Göran Palmqvist valdes till ordförande för år 2014.
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§  11
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelseledamöter väljs på 2 år.
I tur att avgå var Bernt Tyrebo och Eva Olofsson.
Omval av ovanstående ledamöter

Suppleanter väljs på 1 år.
Omval av Stig Engström, Lotta Ernehed och Inez Lundberg.

§  12
Val av revisorer och suppleanter.
Revisorer väljs på 1 år.
Ordinarie: omval av Bernt Holmberg och Margareta Nolervik.
Suppleanter: Gunnar Olofsson avsäger sig omval. Nyval av Örjan Ernehed samt omval av 
Gösta Persson.

§  13
Val av valberedning med sammankallande.
Omval av Örjan Ernehed, sammankallande, Gun-Britt Palmqvist och Ingrid Jacobsson
Dessa väljs på 1 år.

§  14
Val av Valborgsmässokommitté och Lilljulskommitté.
Valborgskommitté: Örjan Ernehed, Gun-Britt Palmqvist, Olle Östgren och Gunnel Persson.
Lilljulkommitté: Ingegärd Ulfsgård, Lisen Olofsson, Göte Thorén och Thomas Engstedt.

§  15
Inga motioner hade inkommit.

§  16
Offerdalssommar – planerade aktiviteter i Kälom mm.
Konstutställning av Anna Klingbjer på skolan, med café, 14-06-29 – 14-07-06.(?)
Kan någon hjälpa till med caféet ?
Anton och Henrik Hemlin bordtennis (utbildning, uppvisning, tävling ? )
Konsert  14-07-04 Marcus Ernehed m.fl.
Inez Lundberg loppis med café. Datum ej bestämt.
Göte Thorén öppen trädgård två dagar. 
Kapellet evenemang 14-07-03.
Alla aktiviteter ska vara inne för tryckning i programblad senast 14-04-30.

                                                                                                                                                  2.



§  17
Bygdegårdsdistriktets årsmöte i Kälom.
Till årets Bygdegård i Jämtlands Bygdegårdsdistr. 2013 utsågs Käloms Bygdegård.
Detta medför bl.a. att årets årsmöte ska hållas i Kälom 2014-04-05.
Man räknar med ca 40-50 deltagare.
Vi ska servera fika, lunch samt ev. eftermiddagskaffe.
Lite underhållning är planerad.
Till byns repr. utsågs Carl-Göran Palmqvist och Eva Olofsson.

§  18
Övriga frågor.
Bredband: fibermöte hålls i Tulleråsen 14-03-16. Då ska Ek. förening bildas.
Styrelseförslag är framtaget. Därefter kan grovprojektering påbörjas, och sökning av bidrag.
Avtalsformulär ska skickas ut till de som tidigare anmält sitt intresse att få bredband / fiber.
Samverkan med Telia och Skanova.

Bodil: Alla som vill kan gå upp på bygdegårdens vind och se hur iordningställandet fortskrider.

Carl-Göran: Ideéllt arbete behövs.Eric-Olof och Stig E.ges i uppdrag att skriva en lista på vad 
som ska göras så att byborna kan anmäla sig att hjälpa till.

Eivor: berättar om Sensus roll vid evenemang, som vi själva står för, och förklarar hur viktiga 
de är och all adm. hjälp vi får. 

Carl-Göran: påminner om möte i Änge ang. Krokom kommuns framtids –och översiktsplan.
Göte Thorén utses att åka på mötet 14-03-24.

Göte: är vår repr. i OBIS ( Offerdals byar i samverkan). OBIS består av 18 byalag. Presentation 
av byarna ska ske på Offerdals hemsida. 
Byborna har fått en sammanställning på OBIS verksamhet under åren, vilket är bra då många 
inte vet vad OBIS är eller vad de sysslar med.
Eloge till Göte som ger ut Käloms tel.katalog med tel.nr. samt e-mailadresser.

Örjan: berättar om vad som sker pga. av fiskodlingen i Landösjön, vilken ger tonvis med avfall 
årligen både i sjön och på land.
Läget är allvarligt och nedsmutsningen enorm. Även närliggande vattendrag hotas, däribland 
Långan. Förhandlingar med berörda instanser pågår.
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§  19
Stämmans avslutande.
Toivo överlämnade ordförandeklubban till Carl-Göran, som tackade Toivo för 
ordförandeskapet och alla närvarande för visat intresse.
Därmed avslutades stämman.

Eva Olofsson                                                                             Carl-Göran Palmqvist
Sekreterare                                                                               Ordförande

Stig Nilsson                                                                                 Bodil Persson Bertilsdotter
Justerare                                                                                     Justerare


