
Styrelsens berättelse för år 2013.

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma hölls tisdagen den 12 mars 2013 med 19 bybor närvarande. 

Vid stämman valdes Carl-Göran Palmqvist till byfogde och styrelseordförande 
på ett år. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Stefan Nolervik och 
nyvaldes Bodil Persson Bertilsdotter.  Dessa bildar tillsammans med kvarstående 
ledamöter Eva Olofsson och Bernt Tyrebo styrelse för år 2013.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Stig Engström, Ann-Charlotte Ernehed, 
och Inez Lundberg. 

Till revisorer omvaldes Bernt Holmberg och Margaretha Nolervik.

Till revisorssuppleanter omvaldes Gunnar Olofsson och Gösta Persson.

Till valberedning valdes Gun-Britt Palmqvist, Örjan Ernehed och Ingrid 
Jacobsson.
Sammankallande: Örjan Ernehed.

Styrelsen har konstituerats enligt följande:

Ordförande: Carl-Göran Palmqvist
Vice ordförande: Bodil Persson Bertilsdotter
Sekreterare: Eva Olofsson
Kassör: Bernt Tyrebo
Ledamot:  Stefan Nolervik

Byalagets representant vid OBIS har liksom föregående år varit Göte Thorén.

Styrelsen har under året hållit sju 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:  

- Arbetet i samrådsgruppen för fiberutbyggnad har fortskridit under året. Ett 
förfrågansunderlag har tillsänts Skanova som underlag för en 
grovprojektering. Ett antal arbetsmöten har genomförts inom gruppen 
samt möten med kommunens tjänstemän och ett möte med Länsstyrelsens 
handläggare av fiberärenden. Ett mycket givande studiebesök gjordes 
under hösten i Rätansböle, där byarna Röjan och Böle är i slutfasen av ett 
fiberprojekt i samverkan med Telia/Skanova. Problemet för närvarande är 
att alla bidragsmedel är slut. Ytterligare medel väntas tillkomma under 
innevarande år. Möte för bildande av Östra Offerdals Fiberförening är 
planerat i mars månad innevarande år. Efter registrering av den bildade 
ekonomiska föreningen kan Skanova genomföra en grovprojektering av 
projektet. Grovprojekteringen förväntas ge en preliminär bild av total 
kostnadsvolym och kan ligga till grund för bidragsansökan.

- Göte Thorén har varit byns representant i OBIS (Offerdals byalag i 
samverkan).  Göte leder OBIS väggrupp som genomfört två möten med 
politiker i Käloms Bygdegård.  Samtliga av länets riksdagspolitiker har 
deltagit. Väguppvaktningarna kulminerade den 1.a mars då landets 
infrastrukturminister, Catharina Elmsäter–Svärd besökte Kälom och Göte.
Väguppvaktningarna har resulterat i att åtgärder planeras på vägen Änge-
Valne. Tyvärr inga positiva resultat ännu beträffande Kälomsvägen.

- Byalaget beviljades äntligen bygdemedel för fortsatt renovering av 
bygdegårdens övervåning. Vi erhöll 169 371 kr av sökta 247 000 kr.

Käloms Trä med Erik-Olof och Stig Engström är nu i full färd med 
arbetet. 

- Byns skidspårgrupp upprätthöll under vinter- och vårvinter förnämliga 
skidspår i byns omgivningar. Detta underlättades av för årstiden 
gynnsamma väderförhållanden och bidrog till bra skidåkning för flera 
bybor (och utbor).



Aktiviteter och evenemang i byn och bygdegården.

En detaljerad återblick över byns och bygdegårdens genomförda evenemang och 
verksamheter ges av Eivor i bilaga 1.

Som framgår av bilagan är verksamheten av imponerande volym och med 
många högkvalitativa inslag.
Vi kan som Kälomsbor ännu en gång med stolthet blicka tillbaka på ett mycket 
väl genomfört verksamhetsår och kulturprogram.

Som bevis på många års framgångsrik bygdegårdsverksamhet hade Käloms 
bygdegård äran att motta Jämtlands Bygdegårdsdistrikts utmärkelse
 ”Årets Bygdegård 2013”.  Priset delades ut vid 2013 år distriktsstämma i 
Hoverbergs bygdegård. Enligt tradition står vi nu som värdar för innevarande års 
distriktsstämma den 5.e april i Käloms bygdegård.

Ytterligare ett bevis på vår framgång som kulturarrangör gavs vid Krokoms 
kommuns Guldkväll 4.e oktober då Eivor Comén och Käloms Byalag fick dela 
på kommunens kulturpris 2013. En stor ära och en stor eloge till vår egen eldsjäl 
och ”kulturmotor” Eivor!  Tack Eivor för ditt arbete och engagemang som 
marknadsför vår by och bygdegård på ett suveränt sätt!

Ekonomi

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

Året uppvisar ett resultat om 19 489,92  kronor.
Byalagets tillgångar i likvida medel uppgick vid årets slut till 178 268,95  
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 2014

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla Kälomsbor för väl genomförda insatser 
under det gångna året. 

Vi ser nu fram mot 2014. Ett år då vi, bland många andra verksamheter, 
tillsammans med Berg/ Bredbyn och Rise/Tulleråsen står som ansvariga för årets 
Offerdalssommar.

Vi önskar oss all lycka inför detta och det kommande verksamhetsåret i Kälom!

Styrelsen i mars 2014.

Carl-Göran Palmqvist Eva Olofsson Bernt Tyrebo

Stefan Nolervik Bodil Persson Bertilsdotter


