
Protokoll fört vid bystämma med Käloms Byalag den 12 mars 2008, 
Bygdegården i Kälom. 
27 personer deltog. 
 
§ 1  
Carl Göran Palmqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 
En tyst minut hölls för avlidna: Astrid Persson, Gerda Simonsson och Birgitta 
Tyrebo. 
 
§ 2 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 
Till ordförande för stämman valdes Toivo Comén. 
Till sekreterare för stämman valdes Eva Olofsson. 
 
§ 4 
Till justeringspersoner valdes Sören Ekerbo och Bertil Östgren. 
 
§ 5 
Stämman godkände mötets behöriga utlysning. 
 
§ 6 
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning föredrogs. 
Tillägg till aktivitetsrapporten: den 17 oktober ”En resa i tiden” – människans 
utveckling under 4 milj. år. Föreläsning av Curt Lofterud och Bengt Byström. 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes. 
 
§ 7 
Revisorernas berättelse föredrogs. 
Stämman godkände revisionsberättelsen. 
 
§ 8 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 9 
Styrelsens förslag till stämman. 
Budget för år 2008: utgifter. 
El                                  22000:- 
Sopor                             1500:- 
Försäkr .                       8.600:- 
Drift o underhåll             6500:- 
Sa.kronor                     38600,- 



Personalresurs för evenemang: 
Personalpool bör finnas som kan ställa upp vid evenemang. 
Styrelsen skall gå ut med förfrågan där villiga kan anteckna vid vilka 
evenemang de är tillgängliga. 
Detta för att fler bybor ska bli delaktiga i arbetet som krävs vid olika 
tillställningar och för att flera ska klara av att sköta ett arrangemang. 
Kulturgruppen utför ett fantastiskt arbete och kan i och med detta 
avlastas något. 
 
Vårstädning bestämdes till 24 maj 2008. Samling kl 10:00 på Bygdegården. 
 
Bymöten   hålls den  12 juni och 21 oktober. 
 
I sommar ska utställningen ”Oknytt” visas under vecka 27 på Bygdegården. 
Kafé ska ordnas och förfrågan om villiga att sköta detta görs i samband med 
upprop till personalpoolen. 
 
Stämman godkände  styrelsens förslag. 
 
§ 10 
Stämman valde Carl-Göran Palmqvist till byfogde för år 2008. 
 
§ 11 
Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
Omval av Bernt Tyrebo och Eva Olofsson, ordinarie ledamöter. 
Marcus Ernehed, Lena Olofsson och Stig Engström omvaldes till suppleanter. 
 
§ 12 
Val av revisorer och suppleanter. 
Omval av Bernt Holmberg och Eivor Östgen, ordinarie. 
Omval av Gunnar Olofsson och Margareta Nolervik, suppleanter. 
 
§ 13 
Val av valberedning och sammankallande. 
Mikaela Nolervik avsäger sig omval. 
Bodil P. Bertilsdotter omvaldes och är sammankallande. 
Örjan Ernehed omvald. 
Nyvald blir Stig Nilsson 
 
§ 14 
Till Valborgsmässokommitté utsågs: 
Stig Nilsson, Stefan Nolervik, Inez Lundberg, Ingegärd Ulfsgård, 
Kristian Torén  och Wilma Nolervik. 



Till Lilljulkvällskommitte´utsågs: 
Toivo Comén, Gunnar Olofsson, Eivor Östgren och Ingrid Jakobsson. 
Två ungdomar kommer att kallas. 
 
§ 15 
Två motioner hade inkommit. 
 
n´Stig uti gålom: 
Befintliga skyltar ”Välkommen till Årets by år 2000” känns lite inaktuella då det 
gått åtta år sedan Kälom blev utsedd till årets by. 
Förslaget enligt motionen är att ändra skyltarnas text till: Välkommen till 
Kälomsbygden , Österulfsås-Utgård-Västerulfsås-Böle. Denna text på skylten 
öster om byn och således tvärtom på skylten väster om byn. Detta för att försöka 
bringa klarhet i den förvirring som utsocknes ibland känner inför våra 
bynamnskyltar. 
Motionen diskuterades.  
Det framkom att en karta med mer info om byn borde finnas på skyltarna. 
Info om var bygdegård, skvaltkvarn,bastu, kapell och skola finns vore önskvärd. 
Gamla skyltarna är gedigna och gott hantverk och bör kanske finnas kvar. 
 
Stämman beslutar bifalla motionen  
 
Styrelsen får i uppdrag att utse arbetsgrupp som utför skyltar enligt motionen. 
Styrelsen ska senare ta upp frågan om karta med mer info om byn och var den i 
så fall lämpligen kan placeras. 
 
 
Eivor och Toivo Comén: 
 
Inköp av defibrillator. 
Vi i Kälom har långa tidsmässiga avstånd till sjukvård i ett ev. akutläge. 
Avancerade hjärtproblem är beroende av snabba hjälpinsatser. 
I Backe har man löst detta med genom inköp av defibrillatorer och utbildat folk 
som kan sköta dessa. 
Styrelsen får i uppdrag att ta reda på fakta i exemplet Backe. 
Motionen diskuterades. 
Kan bygdemedel sökas? En defibrillator kostar ca 30.000:- 
Kan Röda Korset bidra med utbildning vad gäller hjärt och lungräddning ? 
Stämman beslutar att Eivor och Toivo undersöker vidare hur man i Backe har 
löst detta med defibrillator. 
Bernt Holmberg ska undersöka om Röda Korset kan ordna kurs i hjärt- och 
lungräddning. 
 



 
§ 16 
Övriga frågor. 
 
Stefan Nolervik vill starta träffar där man berättar om skogsarbetarminnen. 
Det finns fortfarande de som kan berätta om hur skogsbruket bedrevs förr. 
Hur var det att bo i skogskojor ? Hur såg det ut? Hur sköttes hygienen? Vad åt 
man ? 
För ca 20 år sedan fanns en byforskningsgrupp. Då intervjuade Stefan några 
äldre bybor som tyvärr nu är döda. 
Det känns viktigt att dokumentera skogsarbetarlivet då det hos oss har skapat en 
kultur som lever kvar än idag. 
Stefan inbjuder till första träff 25 mars på Bygdegården kl.19:00. 
 
Gunnar Olofsson påpekar att Gösta Persson vill ha hjälp med att hålla skidspåret 
runt byn i ordning. 
Vid snörika vintrar kräver det mycket tid och jobb att få spåret i bra skick. 
Stämman beslutar att diskutera detta vidare vid oktober-mötet. 
 
§ 17 
Toivo Comén överlämnar ordförandeklubban till Carl-Göran Palmqvist som 
tackade mötets ordförande och alla närvarande. 
Han avslutade därefter stämman. 
 
 
Kälom den 12 mars 2008. 
 
 
 
 
Eva Olofsson                                                      Carl-Göran Palmqvist 
Sekreterare                                                          Ordförande 
 
 
 
 
 
Bertil Östgren                                                       Sören Ekerbo 
Justerare                                                                Justerare 
 
 
 
 


