
 

Protokoll från styrelsemöte för Norderöns byaförening 2019-08-01 på gamla skolan Öbarna 

 

Närvarande: Märta Norelius, Lars-Erik Nilsson, Elisabeth Larsson, Erik Milton, Max Larsson, Anna 

Frisk 

 

§1 Anna öppnar mötet och skriver dagens anteckningar som justeras av Elisabeth Larsson 

 

§2 Dagordningen gås igenom och godkänns. 

 

§3 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna 

 

§4 Ekonomiskt rapport: Erik går igenom Resultat per 190630, godkänns och biläggs protokoll 

- utskick kring medlemsavgifter/bidrag ska tas upp under hösten 

 

§5 Att göra listan, till denna noteras, att föras in till nästa möte: 

– Ångbåtsbryggan, kvarstående att ordna badstege vilken Lars Turesson åtagit sig att se om 

han kan finna en lösning på. En ny kommod efterfrågas också till dasset, Erik kollar. 

– Solcellsanläggning – montering för installation är pågående. 

– MC-träff 21 aug , Bröd är beställt, Anna kallar för planering ( runt helgen innan) och håller 

kontakt med Stickan. Märta, Anna , Elisabet, Max + några utanför styrelsen har sagt sig 

kunna ställa upp under kvällen. Kvarstår handling och planering vad som vi tror behöver 

handlas. (enligt statistik på ÖMCK hemsida har det varit max 51 hojar i år, då till Hara, som 

i fjol hade 60, i övrigt snitt på 20st) Stickan hör av sig från kajen innan dom åker. 

– Älgfest/grillfest, i samband med Norderövandring och/eller höstfix? Frågan får ligga på vänt 

till efter MC-träff. 

– Medlemsavgifter/bidrag- utskick 

§6 Övrigt 

– Genomgång gamla skolhuset Öbarna, redovisas separat för prioriterings/åtgärdslista och prel 

tidsplan. 

– Samarbetsavtal för klippning av fotbollsplan vid Hembygdsgården upprättat, Anna 

undertecknat för byaföreningen. Vi tackar  Pia L för arbetet kring detta. Gäller så länge 

markägaren upplåter marken eller någon av parterna önskar avsluta överenskommelsen. 

Biläggs protokoll, förvaras tillsammans med övriga avtal/kontrakt. 

– Älgtilldelning har kommit, 4 vuxna (två hondjur, två handjur) och 6 kalvar. Erik kontaktar 

Jerker och hör om han kan vara byaföreningens ansvarige i frågorna och sända ut till 

Norderöns jägare gällande träff, utse jaktledare (om han inte själv kan). Utdelningen gav 

inte mycket på drevjakt, men det var ett uppskattat friskvårdsinslag som samlade byarna, 

vilket vore trevlig även i år. I övrigt avtala med jägare om vad som gäller under detta år. 

–  Förfrågan från privatperson som nyttjar bryggan om att få sponsra med en skylt med syfte 

att underlätta för hugade bidragsgivare främst genom att visualisera swishnumret. Anna 

återkopplar att vi vill se vilken logga det gäller som önskas sättas diskret i nedre hörn. 

Viktigt att en sådan skylt har ”avsändare” Norderöns byaförening, gärna med vår logga. Ett förslag 

är att fråga om en likadan, (i storlek och material) vid sidan om som kan rymma denna sponsor, 

men även kunna läggas in framtida sponsorer. 



 

§7 Nästa möte bestämdes till 9 sept kl 19.00 (vi ber om ursäkt till Älgjägare som kanske inte kan 

vara med förutom i tanken) 

 

§8 Mötet avslutas 

 

 

 

dag som ovan 

 

 

 

Ordförande och dagens skrivare  Justerare 

Anna Frisk      Elisabeth Larsson 


