
Protokoll fört vid bystämma med Käloms byalag den 14 mars 2007. 
Plats: Bygdegården i Kälom 
 
§1 
 Carl-Göran Palmqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 
 
§2 
Dagordningen godkändes. 
 
§3 
Till ordförande för stämman valdes Toivo Comén. 
Till sekreterare för stämman valdes Ingegerd Ekerbo. 
 
§4 
Till justeringspersoner valdes Bodil P. Bertilsdotter och Stig Nilsson. 
 
§5 
Stämman godkände mötets behöriga utlysning. 
 
§6 
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning föredrogs. Den har 
skickats ut till alla hushåll i byn, fredag förra veckan. 
Tillägg till aktivitetsrapporten: Den13 maj  ”Först till kvarn”. Presentation av 
några av byns värdefulla kulturbyggnader i samverkan med Svenska 
Byggnadsvårdsföreningen. (Kvarnen, Brandéns lada från 1600-talet, Coméns 
härbre). 
 
Det uttrycktes även önskemål om att det i styrelsens ekonomiska redovisning, 
förutom årets resultat, även bör tilläggas byalagets tillgångar i likvida medel. 
(Utöver den redovisning som ges i bilagd balans- och resultatrapport). 
 
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes. 
 
§7 
Revisorernas berättelse föredrogs av Bernt Holmberg. Stämman godkände 
revisionsberättelsen. 
 
§8 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§9 
Styrelsens förslag till stämman: 
 – Vårstädning beslutades till den 26 maj 2007. Samling kl. 10.00. 



 - Bymöten hålls den14 juni och den 24 oktober.             
– Underhåll av skolans uthus. Styrelsen tar tag i det med hjälp av Bernt 
Holmberg.     
 
§10 
Stämman valde Carl-Göran Palmqvist till byfogde för 2007. 
 
§ 11 
Val av styrelseledamöter och suppleanter: 
Nyval av Marika Dymling och Mats Ulfsgård för två år. 
Till suppleanter omvaldes Markus Ernehed, Lena Olofsson och Stig Engström. 
 
§ 12 
Val av revisorer: 
Omvalda blev Eivor Östgren och Bernt Holmberg. 
Suppleanter: 
Margareta Nolervik och Gunnar Olofsson omvaldes. 
 
§ 13 
Till valberedning för kommande år valdes Bodil P. Bertilsdotter, Örjan Ernehed 
och Mikaela Nolervik. Bodil är sammankallande. 
 
§ 14 
Kommittéer: 
Samtal om traditionen kring Valborgsmässofirande och Lilljulkväll. 
Synpunkter som framkom: 
Ska vi fortsätta med traditionellt firande av dessa högtider? 
Det måste då ges utrymme för det. 
Lilljulkväll bör inriktas mot barnprioriterade program. 
Kommitéen har ansvaret för hur kvällen ska läggas upp, om ”gästartister” ska 
anlitas mm. 
I händelse av att andra evenemang riskerar att kollidera tidsmässigt med 
”kommittéevenemang” skall samråd tas mellan kulturgrupp och berörd 
kommitté. 
Stämman var enig om att fortsätta med Valborgsmässofirande och Lilljulkväll i 
enlighet med våra tidigare traditioner. 
 
Till Valborgsmässokommitté utsågs: Göte Thorén, Tomas Engstedt, Gunnel 
Palmqvist och Bodil P. Bertilsdotter. 
Till Lilljulkvällskommitté utsågs: Margareta Nolervik, Andreas Tengström, Stig 
Engström, Monica Emilsson, Viktor Nolervik och Josefine Olofsson. 
 
§ 15 



Övriga frågor 
Eivor Comén och Ann-Charlotte Eriksson valdes att delta i planeringsmöte för 
årets Offerdalsvecka i Ede sockenstuga den 22 mars kl. 19.00. 
 
Bygdegårdarnas Riksförbund efterlyser lotterivinster med anknytning till 
bygden, för årsmötet i Jämtland. Tag kontakt med Carl-Göran Palmqvist om du 
har något att bidra med. 
 
Götes Thoréns bytelefonkatalog finns upptryckt med aktuella telefonnummer 
och e-postadresser. 
 
Erik-Olof Eklund och Stig Engström har åtgärdat vattentemperaturen i köket och 
på toaletterna. 
 
I kassaskåpet på skolan samlas videofilmer, sångtexter m.m. som har anknytning 
till byn. Kassaskåpet är redan i det närmaste fyllt varför ytterligare tillskott av 
handlingar knappast får plats. 
Förslag: Styrelsen ges i uppdrag att införskaffa ett begagnat kassaskåp.   
 
Reservnycklar bör finnas till skolan. I samband med vårstädningen på 
pingstafton tar vi med gamla nycklar och försöker hitta någon som passar. 
 
Ordföranden tackade de avgående styrelseledamöterna Kerstin Östgren och 
Ingegerd Ekerbo. Mats Ulfsgård och Marika Dymling hälsades välkomna till 
styrelsen. 
 
§ 16 
Toivo Comén överlämnade ordförandeklubban till Carl-Göran Palmqvist som 
tackade mötets ordförande och alla närvarande. Han avslutade därefter stämman. 
 
 
Kälom den 14 mars 2007 
 
 
Ingegerd Ekerbo                                                    Carl-Göran Palmqvist 
Sekreterare                                                              Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
Bodil P. Bertilsdotter                                          Stig Nilsson 
 


