
Protokoll fört vid bystämma Käloms Byalag 2010-03-10, Bygdegården i 

Kälom.

26 personer deltog.

§ 1

Carl-Göran Palmqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 

Parentation: En tyst minut hölls till minnet av Alice Ögren och Linnéa Palmqvist vilka avlidit

under året.

§ 3

Till ordförande för stämman valdes Toivo Comén.

Till sekreterare för stämman valdes Eva Olofsson.

§ 4

Dagordningen godkändes.

§ 5

Till protokolljusterare valdes Gun-Britt Palmqvist och Olle Östgren.

§ 6

Stämman godkände mötets behöriga utlysning.

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning och aktivitetsberättelse

föredrogs.

Nämndes skolans stora sänkning av elkostnaden.

Tidigare läckage orsakade att pumpen gick ofta och drog mera el.

2000:- har återbetalats av Jämtkraft. (Tidigare för mycket inbetalt enligt prel.debitering )

Under år 2008 gjordes även rep. och översyn av pump.

Antal familjer som nyttjar pumpen har minskat i och med att några har borrat egen brunn.

Verksamhetsberättelse med medföljande ekonomisk redovisning samt aktivitetsberättelse

godkändes av stämman.

§ 8

Revisorernas berättelse föredrogs.

Stämman godkände revisionsberättelsen.

§ 9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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§ 10

Styrelsens förslag till stämman.

Lokalisering av vindkraft i Offerdal.

Toivo Comén informerade om kommunens plan för etablering av vindkraft i Offerdal.    

Från tidigare möte med OBIS (Offerdalsbygden I Samverkan), har byalagen i Offerdal fått

i uppdrag att diskutera var i Offerdal det kan vara lämpligt att placera vindkraftverk.

Varje by ska sedan redovisa sin åsikt på kommande OBIS-möte.                                 

Då alla byar i Offerdal är representerade i OBIS skall de försöka komma fram till ett

gemensamt beslut som sedan ska tillställas kommunen.

Toivo har skrivit ett förslag till yttrande ang. kommunens vindkraftsplan. Styrelsen har gått

igenom och godkänt förslaget vilket lades fram som styrelsens förslag till stämman.

Stämman ansåg i följande överläggning att förslaget var bra, men att det bör tillfogas tydliga

krav på ersättning till byarna.

Toivo redogjorde för de ersättningar som finns idag.

Marika Dymling påpekade också att det är viktigt att det redan från början skall göras klart

vilka krav vi ställer vad gäller ersättning. Hon exemplifierade detta med utdrag ur en nyligen

läst artikel angående vindkraftprojektet vid Ollebacken.

Stämman beslutade att styrelsens förslag till yttrande, med tillägg av tydliga krav på 

ersättning, skall godkännas.

Vårstädning föreslogs ske 2010-05-15, kl 10:00 med samling vid Bygdegården.

Bymöten hålls 2010-06-16 och 2010-10-21.

Stämman godkände styrelsens förslag.

§ 11

Val av ordförande (byfogde) för år 2010.

Stämman valde Carl-Göran Palmqvist till byfogde för år 2010.

§ 12

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelseledamöter:

I tur att avgå var Eva Olofsson och Bernt Tyrebo.

Omval av Eva Olofsson och Bernt Tyrebo på 2 år.

Suppleanter väljs på 1 år.

Omval av Stig Engström och Lotta Ernehed.

Marcus Ernehed avsäger sig omval.

Stämman beslutar att två suppleanter är acceptabelt.
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§ 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 Bodil P Bertilsdotter – sammankallande, Örjan Ernehed och Stig Nilsson.

                                                                              

§ 15

Val av Valborgsmässokommitté och Lilljulkvällskommitté.

Valborgskommitté:

Bernt Holmberg-sammankallande, Lisen Olofsson, Carl-Göran Palmqvist och 

Lotta Ernehed.

Lilljulkommitté:

Torsten Olofsson-sammankallande, Leif Ögren, Ingegerd Ekerbo och Svea Ulfsgård.

§ 16

Inga motioner hade inkommit.

§ 17

Övriga frågor.

Offerdalssommar (planerade aktiviteter i Kälom)

Kälom är tillsammans med Bredbyn och Tulleråsen huvudarrangörer av årets Offerdals-

vecka / sommar.

Carl-Göran informerade om planerade aktiviteter som redan är beslutade:

Sommarcafé på skolan med leksaksutställning.

Historievandring.

Barn –och ungdomsaktivitet med teaterverkstad.

Konstutställning.

Evenemang på Kapellet.

Boule.

På diskussionsstadiet är följande aktiviteter:

Loppis, helikopteruppstigning, allsång, fäbod-lunch i Gammalbuan, middag med dans.

2010-03-28 har ”offerdalsvecko-gruppen” nytt möte.

Toivo informerar om planerad byauktion.

”Riktig” auktion med ”riktig” auktionist är tänkt att äga rum senare i sommar.

Minst 400 utrop ska finnas för att auktionen ska vara intressant.

Servering i samband med auktionen skall ske och dess intäkter skall tillfalla bykassan.

Toivo kallar de som anmält sitt intresse för vidare diskussioner.
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Boule-bana vid skolan.

Bra samlingspunkt för byborna.

Expert på boule finns i Föllinge. Han har lovat ställa upp med tips, råd och ev. utbildning.

Stämman beslutade att gå vidare med boule-planerna.

Marika undrade var planerna på visning, samt köp av defibrillator tagit vägen.

De som i höstas gick Röda Korsets kurs ang. första hjälpen fick även demonstration av

defibrillator.

Styrelsen gavs i uppdrag att kolla vad kurs i hjärt –och lungräddning kostar.

Carl-Göran påpekade att anslagstavlorna (förutom den i Österulfsås ) ser för bedrövliga ut.

De måste åtgärdas.

§ 18

Stämmans avslutande.

Toivo överlämnade ordförandeklubban till Carl-Göran, som tackade Toivo för

ordförandeskapet och alla närvarande för visat intresse.

Stämman avslutades.

Eva Olofsson                                                                    Carl-Göran Palmqvist

Sekr.                                                                                   Ordf.

Gun-Britt Palmqvist                                                         Olle Östgren

Just.                                                                                     Just.
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