
Protokoll fört vid bystämma Käloms Byalag den 11 mars 2009,

Bygdegården i Kälom.

23 personer deltog.

§  1 
Carl Göran Palmqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§  2
Till ordförande för stämman valdes Toivo Comén.
Till sekreterare för stämman valdes Eva Olofsson.

§  3
Dagordningen godkändes.

§  4
Till justeringspersoner valdes Ingrid Jakobsson och Göte Thorén.

§  5
Stämman godkände mötets behöriga utlysning.

§  6
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning föredrogs.
Påpekades att ”Sista April” och Lilljulkvälls evenemang saknades i kulturrapporten
för år 2008, vilket kommer att justeras.
Önskvärt är också att redovisning av överskott från just dessa kvällar ska redovisas i
rapporten då kommittéerna gör ett bra jobb och det vore intressant att visa vad just dessa
kvällar betyder ekonomiskt för Bygdegården.
Bernt Tyrebo informerar att vinst ”Sista April” blev   1.679:50.
Bernt Tyrebo meddelar att överskott Lilljulkväll blev  4.917:-
Eivor Comén informerar hur det förhåller sig vid övriga tillställningar där vi anlitar artister av
olika slag.
Vi får alltid bidrag från olika organisationer samt insatser från frivilliga som bidrar på olika
sätt, vilket gör att dessa evenemang går ihop och ofta med visst överskott.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes.

§  7
Revisorernas berättelse föredrogs.
Stämman godkände revisionsberättelsen.

§  8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9
Styrelsens förslag till stämman.
Carl-Göran informerar:  Vad gäller bynamnskyltarna har tidigare utsedd grupp beslutat att
befintliga tavlor vid båda infarter till byn ska behållas.
Texten ska ändras till: ” Välkommen till Kälomsbygden.”



Den utsedda gruppen fixar skyltarna.
Beviljades av årsmötet.

Personallista ska finnas att tillgå om ”ordinarie” styrka behöver hjälp att ordna inför ett
evenemang.
Det är också önskvärt att man kallar någon på listan, även om det inte är behov, så att flera
får ”lära” sig och därmed har vi resurser att ordna evenemang även om ”ordinarie” personal
skulle vara sjuk eller av annan anledning inte kan delta.
Mötet beslutar att frivilliga skriver upp sig på en lista.

Snöröjningslista ska finnas, där de som har lämplig utrustning får skriva på. Mötet beslutar
att listan ska finnas hos vaktmästare Stig Engström. Stig kallar den som är i tur när det är
behov av snöröjning.

Info om Röda Korsets utbildning av Första Hjälpen.
Planeras utbildning till hösten då intresseanmälan tas in.
Mötet anser detta nödvändigt då vi har många olika tillställningar med många besökande.
Utbildningen är gratis, vi måste då få ihop minst 10 deltagare. ( max. 14 ).

Info om defibrillator och nödvändigheten av att en dylik ska finnas i byn.
Den 8:e april kommer info och utbildning gällande defibrillator att ske i Bygdegården.
Kostnad för defibrillator ligger från 15-30.000:-
Mötet anser att planerad info ska ske, därefter tar styrelsen beslut om defibrillator ska
införskaffas.

Vårstädning bestämdes till  16:e maj. Samling kl 10:00 Bygdegården.
Bymöten hålls den 16:e juni och 21:a oktober.

Stämman godkände styrelsens förslag.

§ 10
Stämman valde Carl-Göran Palmqvist till byfogde för år 2009.

§ 11
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelseledamöter:
I tur att avgå var Marika Dymling och Mats Ulfsgård.
Omval av Mats.
Marika avsäger sig omval och Gunnel Persson väljs.
Mats och Gunnel väljs på 2 år.

Suppleanter väljs på 1 år.
Lena Olofsson avsäger sig omval.
Omval av Marcus Ernehed och Stig Engström
Nyval av Lotta Ernehed.



§ 12
Val av revisorer och suppleanter – 1 år.
Ordinarie: omval av Bernt Holmberg
Eivor Östgren avsäger sig omval och Margareta Nolervik väljs.
Suppleanter: Gunnar Olofsson och Gösta Persson.

§ 13
Val av valberedning och sammankallande.
Omval  av Bodil P Bertilsdotter- sammankallande, Örjan Ernehed och Stig Nilsson.

§ 14
Valborgskommitté:
Bertil Östgren, Eric Hedqvist, Eva Olofsson – sammankallande,  och Gunnel Persson.

Lilljul-kväll:
Örjan Ernehed, Gun-Britt Palmqvist, Marika Dymling – sammankallande, och Olle Östgren.

Ungdomar kallas av kommittéerna.

§ 15
Inga motioner hade inkommit.

§ 16
Övriga frågor.
Toivo Comén:  2009-års mästerskap i luftgevärsskytte äger rum 29:e mars i Bygdegården.
Inbjudan kommer.

Medborgarcafé den 26:e mars i Bygdegården. Politiker från kommunen samt Länskulturchef
medverkar.

28:e mars, Blues för hela slanten.

2: april , nyinsatt program: Fred Åkerström – kväll.

9:e maj, Las Divas, redan är ett 40-tal anmälda.

27:e maj Näskottskören.

Påpekas att man ska städa efter evenemangen. Ex. hängde julprydnader kvar ett par
månader efter Jul.
Info om luft-luftvärmepump. Vid frågor ringer man Stig Engström

Carl-Göran informerade om möte den 9:e mars med byalagen i Offerdal  ang. fortsatt arbete
för att söka Leader-medel.
Ideell förening har bildats : OBIS , Offerdalsbygden i samverkan. 
Styrelsen ska ha en repr. från alla 16 byalag.
Målet är att få igång en fungerande hemsida för Offerdal.



Marika informerar om hur man jobbat tidigare.
Vi har bl.a. ett bra underlag vad gäller utredning av vägnätet och de behov som finns för att
rusta upp våra dåliga vägar.

Bygdemedel på 220.000:- är sökta för att iordningställa övervåningen på Bygdegården.

Väglysegruppen:
Örjan informerar om priser på armaturer, kabel och grävning.
Ytterligare diskussion tar vi på kommande bymöte den 16:e juni.

Örjan tog upp frågan om Midsommarfirande. Ska vi tillsätta en kommitté ?
Inget beslut tas ang. detta. Det är fritt fram för egna initiativ.

Örjan har träffat Elin Olsson och diskuterat ett ev. lustspel i Kälom sommaren 2010.
Elin O säger sig vara intresserad och kan ev. skriva manus.
Beslutas att Örjan fortsätter kontakten med Elin och diskuterar vidare.

Gun-Britt P. föreslår att då vi har lotterier vid Sista April och Lilljulkväll, ska hälften av
lotteriintäkterna gå till Badhusföreningen, vars ekonomi är i kris.
Stämman beslutar enligt Gun-Britts förslag.

§ 17
Toivo Comén överlämnar ordförandeklubban till Carl-Göran Palmqvist.
Carl-Göran tackar Marika för väl utfört styrelsearbete och överlämnar blommor från
Byalaget.
Därefter tackar han mötets ordförande Toivo och alla närvarande.
Stämman avslutas.

Kälom den 11 mars 2009

Eva Olofsson                                                       Carl-Göran Palmqvist

Sekreterare                                                         Ordförande

Ingrid Jakobsson                                                Göte Thorén

Justerare                                                              Justerare


