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Styrelsens berättelse för år 2010.

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma hölls onsdagen den 10 mars 2010 med 26 bybor närvarande. 

Vid stämman valdes Carl-Göran Palmqvist till byfogde och styrelseordförande 
på ett år. Till styrelseledamöter för två år omvaldes, Eva Olofsson och Bernt 
Tyrebo, vilka tillsammans med kvarstående ledamöter Gunnel Persson och Mats 
Ulfsgård uppdrogs bilda styrelse för 2010.

Till styrelsesuppleanter valdes Stig Engström och Ann-Charlotte Ernehed.
(Stämman beslutade att två suppleanter är tillräckligt antal).

Till revisorer omvaldes Bernt Holmberg och Margaretha Nolervik.

Till revisorssuppleanter omvaldes Gunnar Olofsson och Gösta Persson.

Till valberedning omvaldes Bodil Persson Bertilsdotter, Örjan Ernehed och Stig 
Nilsson.
Sammankallande: Bodil Persson Bertilsdotter.

Styrelsen har konstituerats enligt följande:

Ordförande: Carl-Göran Palmqvist
Vice ordförande: Mats Ulfsgård
Sekreterare: Eva Olofsson
Kassör: Bernt Tyrebo
Ledamot:  Gunnel Persson

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda möten. 
I enlighet med årsstämmans beslut har dessutom hållits två protokollförda 
”bymöten”, ett i juni och ett i oktober.  

Bland årets verksamheter i byn och större uppgifter för styrelse och byalag kan 
följande nämnas: 

- Uppvaktning av berörda myndigheter angående krav på restaurering av 
väg 748 (Kälomsvägen). I samverkan med Näversjöbergs byalag framtogs 
en skrivelse med redovisning av rådande undermåliga vägförhållanden 
och med krav på restaurering och beläggning av hela vägsträckan. 
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Skrivelsen, undertecknad av 195 privatpersoner, 58 
skogs-/lantbruksföretagare och 18 övriga företagare, överlämnades vid en 
uppvaktning till företrädare för Trafikverk och kommun. I senare 
kontakter med Trafikverket har preliminärt utlovats åtgärder under det 
närmaste året.

- Arrangörsansvar för årets Offerdalssommar/Offerdalsvecka. I samverkan 
med Bredbyns och Tulleråsens byalag hade Kälom ansvaret för planering, 
underlagsinsamling, programskrivning, tryckning och utdelning av 
programhäfte för årets Offerdalssommar. I uppdraget ingår även att 
arrangera en invigning med konsert. Uppgiften innebar ett förhållandevis 
stort administrativt åtagande med ett antal samverkansmöten, resor och 
telefonkontakter. Tack vare god samverkan, uppoffrande ideellt arbete 
och bra sponsorstöd från Råshöns vindpark kunde uppgiften lösas med 
gott resultat.

- Representanter för styrelsen har deltagit i åtta möten med OBIS (Offerdals 
byalag i samverkan). Årets viktigaste uppgift för 
samverkansorganisationen har varit att bidra till ”räddandet” av Offerdals 
hälsocentral vilken var i akut hot om nedläggning. Tack vare ett snabbt 
och konstruktivt agerande kunde ett medlemskooperativ bildas, styrelse 
tillsättas och en fungerande hälsocentral på förhoppningsvis stabil grund 
leva vidare.

- Vår stora gemensamma uppgift i byn i år var naturligtvis att tillsammans 
skapa ett eget program för vår del i Offerdalssommar. Tack vare allas 
stora engagemang kunde ett både innehållsrikt, intressant och 
publikdragande program tas fram. Allt finns utförligt redovisat i 
kulturbilagan (bil. 1) och återges därför ej vidare här.

- Ny ansökan om bygdemedel för fortsatt ombyggnad av bygdegårdens 
övervåning har inlämnats till Länsstyrelsen. Sökt belopp: 237 500 kr.

Aktiviteter och evenemang i bygdegården.

En detaljerad återblick över genomförda evenemang och verksamheter ges i 
bilaga 1.

Det sammanlagda ekonomiska nettoresultatet av sommarens arrangemang samt 
Valborg och Lilljulkväll uppgår till hela 36 535 kr.

Fördelat på arrangemang enligt följande:

- Offerdalssommar gemensamt: 15 821
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- Byauktion (servering, korv, fyndlådor): 4 165
- Sålda kornmjölspåsar: 760
- Loppis: 8 749
- Budagen: 4443
- Valborg: 1011
- Lilljulkväll: 1586

Ekonomi

Styrelsens ekonomiska redovisning, med resultat- och balansrapport över det 
genomförda verksamhetsåret framgår av bilaga 2.

Året uppvisar ett plusresultat om hela 16 452,51 kronor.
Byalagets tillgångar i likvida medel uppgick vid årets slut till 128 346,53 kronor.

Vår ekonomi är stabil och under god kontroll. Som påpekats i tidigare 
årsberättelser är dock marginalerna mot oförutsedda utgifter små varför en 
kontinuerligt noggrann verksamhetsplanering och ekonomiuppföljning är av 
yttersta vikt.

Med sikte mot 2011

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla Kälomsbor för väl genomförda insatser 
under det gångna året. 
Vi ser nu fram mot 2011 med förhoppningar om att våra framförda krav mot 
Trafikverk och kommun skall omsättas i, redan preliminärt utlovade, 
restaureringsåtgärder av vår landsväg.
Vi ser även fram mot ett, i skrivande stund, redan välfyllt vårprogram i vår i 
kulturkretsar så populära bygdegård. Många fina evenemang väntar!

Styrelsen i mars 2011.

Carl-Göran Palmqvist Eva Olofsson Bernt Tyrebo

Gunnel Persson Mats Ulfsgård


