
Styrelsens berättelse för år 2008.

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma hölls onsdagen den 12 mars 2008 med 27 Kälomsbor närvarande. 

Vid stämman valdes Carl-Göran Palmqvist till byfogde och styrelseordförande
på ett år. Till styrelseledamöter för två år valdes, Eva Olofsson och Bernt
Tyrebo vilka tillsammans med kvarstående ledamöter, Marika Dymling och
Mats Ulfsgård uppdrogs bilda styrelse för 2008.

Till styrelsesuppleanter valdes Markus Ernehed, Lena Olofsson och Stig
Engström.

Till revisorer omvaldes Bernt Holmberg och Eivor Östgren.

Till revisorssuppleanter omvaldes Gunnar Olofsson och Margaretha Nolervik.

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

Styrelsen har konstituerats enligt följande:

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

Styrelsen har under året hållit nio 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 uppgifter för styrelsen kan följande nämnas: 

- Fortsatt renovering av bygdegårdens övervåning enligt tidigare beslut har
genomförts. Beviljade bygdemedel - 47 000 kr - har upparbetats och
återredovisats till länsstyrelsen

- Inköp och installation av två luft-luftvärmepumpar för bygdegården har
genomförts. Kostnaden för investeringen bestrids av beviljade
bygdemedel, 51 000 kr. 



- Utställningen ”Oknytt” uthyrdes under sommaren till Strömsund
hembygdsförening. Utställningen var mycket uppskattad sågs av en stor
publik där många uttryckte sitt stora beröm i gästboken.

- Sommarkafé med ”Oknyttutställning” genomfördes första juliveckan i
bygdegården. Kaféet som drevs av frivillga bybor gav många stunder av
trevlig kafésamvaro och inbringade en god nettoförtjänst till bykassan.

- Styrelsen har genom Marika representerats i ett gemensamt projekt för
Offerdalsbygden inom ramen för EU Leaderprojekt. Ett förtjänstfullt
arbete för att påvisa behovet av upprustning av bygdens nedslitna
grusvägnät har genomförts i en av projektets arbetsgrupper.
Fortsättningen av Leaderprojektet med Offerdalsbygden i samverkan
”OBIS” är i skrivande stund något oklar, men förväntas fortgå i någon
form.

- Bystämmans beslut om nya bynamnskyltar som klargör byns olika delar
har genererat förslag som diskuterats i bymöten. Beslut har fattats att
nuvarande välkomstskyltar med texten ”årets by 2000”skall nyttjas men
med annan text. Nya skyltar förväntas kunna beslutas och färdigställas
innevarande år.

- Styrelsens förfrågan om möbler för att fräscha upp skolans
uthyrningsvåning gav tyvärr magert resultat. Planerade åtgärder har därför
tills vidare ej kunnat genomföras.

- Intresset från flera bybor om utökad belysning längs landsvägen har
behandlats i bymöte. En arbetsgrupp har utsetts att driva frågan och
inkomma med förslag.

- Vårt trevliga skidspår har under flera år underhållits av Gösta Persson.
Vid oktobers bymöte tog Monica Emilsson och Torsten Olofsson på sig
att hjälpa Gösta med uppkörning av spåret.

- Styrelsen har enligt tidigare beslut sökt efter ett lämpligt kassaskåp som
komplement till nuvarande dokumentskåp i skolan. Tyvärr har ännu inget
lämpligt, prisvärt brandsäkert skåp att förvara byns handlingar i hittats.
Styrelsen fortsätter bevakningen av lämpligt inköpsobjekt.

- Kulturåret med evenemang i bygdegården har som tidigare varit av högsta
klass. Tack vare kulturgruppens engagemang har Käloms bygdegård ånyo
befäst sin ställning som en högt skattad plats för kulturarrangemang i vår
bygd. 

Aktiviteter och evenemang i bygdegården.

En resumé över genomförda evenemang ges i kulturgruppens rapport i bilaga 1.



Ekonomi

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

Året uppvisar ett plusresultat om 5 267 kronor.

Byalagets ekonomi är 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.

Byalagets tillgångar i likvida medel uppgick vid årets slut till 120 318 kronor.

Med sikte mot 2009

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla Kälomsbor för väl genomförda insatser
under det gångna året. 
Vilka spännande utmaningar har vi att glädja oss åt under kommande år?
Låt oss med gemensamma krafter ta tag i dessa!

Styrelsen i mars 2009.

Carl-Göran Palmqvist Eva Olofsson Bernt Tyrebo

Marika Dymling Mats Ulfsgård


