
Protokoll fört vid bystämma Käloms Byalag 2015-03-10, Bygdegården Kälom,
24 personer deltog.

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

§  2.
Till ordförande för stämman valdes Carl-Göran, och till sekreterare Eva Olofsson.

§  3.
Dagordningen godkändes.

§  4.
Till protokollsjusterare valdes Ingegerd Ekerbo och Stefan Åberg.

§  5.
Stämman godkände mötets behöriga utlysning.

§  6.
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning.
Bra och utförlig verksamhetsberättelse, samt innehållsrik redovisning av Bygdegårdens alla
evenemang under året.
Ekonomin är god.
År 2014 visar dock en förlust på kronor 32.000,-
Detta beroende huvudsakligen på inköp av 2 nya kylskåp, samt färdigställande av 
Bygdegårdens vind.
Eivor Comén meddelade att kulturverksamheten gått bra och pekade även på olika bidrag 
från Estrad Norr (hörbart), Offerdalsvind och Krokoms kommun som erhållits i samband med 
kulturevenemangen.
Därmed lades verksamhetsberättelsen och resultatredovisningen 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 2015-06-09 och 2015-10-21.

§ 10.
Val av ordförande (byfogde) för år 2015.
Carl-Göran Palmqvist avsäger sig omval.
Till ny ordförande för år 2015 valdes Bodil Persson-Bertilsdotter.                                    1.



§ 11.
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelseledamöter väljs på 2 år.
I tur att avgå var Stefan Nolervik och Bodil P-Bertilsdotter.
Omval av Stefan Nolervik och omval av Bodil P-Bertilsdotter (ordförande)
Då Carl-Göran Palmqvist avsagt sig omval valdes Lotta Ernehed till ny ledamot.

Suppleanter väljs på 1 år.
Omval av Stig Engström och Inez Lundberg. En tredje suppleantkandidat har ej gått att 
uppbringa, varför den suppleantplatsen tills vidare lämnats vakant.

§ 12.
Val av revisorer och suppleanter.
Revisorer väljs på 1 år.
Omval av Bernt Holmberg och Margareta Nolervik.
Suppleanter: omval av Gösta Persson och Örjan Ernehed.

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

§ 14.
Val av Valborgsmässokommitté, Lilljulskommitté samt repr. till OBIS.

Valborgskommitté: Gösta Persson,sammankallande, Leif Ögren, Lena Olofsson och Anna 
Nilsson.

Lilljulkommitté: Lotta Ernehed,sammankallande, Bodil P-Bertilsdotter, Carl-Göran Palmqvist
och Martin Nilsson

OBIS: Göte Thorén valdes att vara byns representant.

§ 15.
Inga motioner hade inkommit.
Däremot har förfrågan inkommit till Bad –och Tvättstugeföreningen, från Inger Angeria och 
Stefan Åberg ang. sevitut på liten del av skolfastigheten.
Servitutsavtal är upprättat och sänt till berörd instans.

§ 16.
Offerdalssommar.
Ansvariga byar i år är Bångåsen, Ede, Könsta/Lungret, Stavre och Änge.
Eivor och Toivo Comén kommer att ha loppis i skolan.
Trevligt med café i samband med detta.
Boulebana planeras.
Aktiviteter bör skrivas in på hemsidan!                                                                      2.



§ 17.
Centerpartiets distriktsstämma i Bygdegården 2015-04-18.
Förtäring ordnas av Eivor Comén, Gunnel Palmqvist och Boel Wikén.

§ 18.
Övriga frågor.
Bodil informerar om Heimbygdas inbjudan till rådslag med Region Jämtland Härjedalen
2015-03-13. Lotta åker dit.
Inbjudan teaterkurs Jämtlands KulturKompani (JKK) att göra scenkonst av lokala berättelser.
I Rissna 2015-04-12.
Fiberföreningens årsmöte i Bygdegården  2015-05-10. Kallelse skickas ut till medlemmarna.

Beslutas Käloms byalag ska uppvakta Mats Hurtig på hans instundande 60-års dag.
Hurtig har varit till stor hjälp och stöd när det gäller att få evenemang till Bygdegården.

Carl-Göran informerar om nuläget vad gäller införandet av fiber.
Förklarar det invecklade förfarandet med bidragsansökning, projektering, kostnadsberäkning 
och när vi ev.kan vänta oss beslut från berörda myndigheter.
Gediget arbete läggs ner på detta.

Bygdemedelsansökan för vägbelysning inskickad.Ansökan omfattar 237.770 kr. Total kostnad 
beräknad till 269.145 kr.

Eivor Comén: Vi måste ha kortdragare till Bygdegården. Kontanthanteringen blir allt 
besvärligare. Idag är detta inte möjligt då uppkoppling inte skulle fungera.

Eloge till Gösta Persson för hans engagemang i Rallyt och som gav 5.500:- till byn.

Eloge till Bernt Tyrebo för fin hemsida och god kontroll på vår ekonomi.

Göte Thorén OBIS: Tulleråsen har 100 stolar till salu då de investerat i nya.
Han informerar om jobbet med att få till en förbättring av våra vägar. Idag sker samarbete 
ang. vägarna i hela Norrland för att få en större tyngd i våra krav.
Farlig skolgård i Änge måste ses över.
Hur ska Almåsa kunna räddas ?
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Så avtackas Eivor och Toivo Comén, som flyttar till Lugnvik under våren, för sina ovärderliga 
insatser för kulturlivet i Kälom.                                                                                     
Samtidigt blir de tillfrågade om de även fortsättningsvis vill arbeta med evenemang i vår 
Bygdegård, vilket de svarar att de gärna kommer att göra.

                                                                                                                                                

Så avtackas vår byfogde Carl-Göran Palmqvist för sina 22 år som Byalagets ordförande.
Carl-Göran har visat stort engagemang och lagt ner gediget arbete som gagnat byn.

Hans betydelse för byns utveckling har varit stor och vi säger alla ett stort TACK till
honom!
Vår nya ordförande, byalagets första kvinnliga byfogde, Bodil Persson-
Bertilsdotter välkomnas och vi önskar henne lycka till.

§ 18.
Ordförandeklubban överlämnas till Bodil som därmed avslutar årets 
Bystämma.

Eva Olofsson                                                                      Carl Göran Palmqvist
Sekreterare                                                                        Ordförande

Ingegerd Ekerbo                                                                 Stefan Åberg
Justerare                                                                              Justerare
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