
Sida 1-2 

Protokoll fört vid Norderöns Byaförenings möte 11 november2019. 

                                      Närvarande: Anna Frisk, Elisabeth Larsson, Olle Axne,  

                                      Märta Norelius, Lars-Erik Nilsson, Max Larsson, Jerker Bylander 

§ 1.   

Anna öppnade mötet. 

§ 2.   

Dagordningen godkändes 

§ 3.  Ekonomin:  Det ser ut att bli ett plusresultat för detta år.                                                  

Vi får bidrag varje år från kommunen till underhåll av det nya väglyset. 

§ 4.  Att göra lista:                                                                                               

Ångbåtsbryggan:  Gunnar har tätat kring röret från toaletten.  Men det måste även sättas upp 

en hatt på röret.  Anna har kanske ett.                                                                                         

Eventuell fest:  Gunnar får kolla med musikbandet om de kan spela någon helg i perioden 

slutet januari-hela februari.                                                                                                          

Byaindelning aktiviteter:   Det är 5 aktiviteter under hela året och 4 bydelar.                      

Märta gör ett förslag på rullnings lista till stämman.                                                                                           

Nyinflyttade:  De har fått välkomstkorgar.                                                                            

Höstens jakt:  Föreningen har 1 ko och 6 kalvar kvar av årets tilldelning.                    

Beslutades att föreningens ordförande ska stå som mottagare av tilldelningsbeslut hos 

länsstyrelsen. Anna ändrar.                                                                                                               

Utkast till regler för jakten diskuterades. Bestämdes att skytten får behålla eventuellt horn.  

Jerker koller upp med jägarförbundet lite mera angående juridiken avseende jaktledare m.m. 

Beslutades att ge Jerker uppdrag att försöka skjuta ytterligare djur under resten av jakttiden 

och att sälja på helvikt till Stefan i Myrviken. Jerker kan ta in andra skyttar om han vill och 

får även bedöma förfrågningar från andra.                                                                                        

Reglerna för framtida jakt diskuteras på årsstämman. 

§ 5.  Övriga frågor: 

-  Underhållsplan:  Bestämdes att altanräcket på Midgården måste göras nytt, så det går hyra 

ut huset till sommaren och att vildmarkspanel sätts upp på gavlarna och baksidan av 

hembygdsgården till våren. 

- Ö-barna:  Till hösten 2020 ser det just nu ut att bli lite barn, 4 säkra 1 osäker.                       

En arbetsgrupp på ö-barna sitter nu och funderar på olika lösningar för att rädda 

föräldrakooperativet från nedläggning. Beslut tas i slutet av februari.                                      

En fundering från deras sida är att byaföreningen hyr ut övervåningen som bostad.                 

När Ö-barna räknat på olika förslag, får de kalla till en träff. 
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- Eventuellt stödmedlemskap:  Beslutades att styrelsens förslag avseende stödmedlem tas upp 

som en motion till årsmötet. 

- Fotoalbum:  Vi har fått in ett album med foton och vykort med anknytning till ön. Vi känner 

inte till hur/vem som albumet kan knytas till. Vi förvarar det i fotoskåpet. 

- Lokalhyra:  Det kommer att bli några tillfällen med yoga på Midgården. Det är öppet för den 

som vill. Beslutades att inte ta ut lokalhyra för det. 

- Skidspår:  Vi försöker hitta någon/några som är intresserade att hålla skidspåret öppet mot 

bränsleersättning. 

- Snöröjning:  Det finns ett missnöje avseende snöröjningen på ön. Beslutades att styrelsen 

inte agerar avseende detta i nuläget. Hänvisar istället privatpersoner att själva kontakta 

Trafikverket angående detta. 

§ 6.  Nästa möte: 

Onsdag 4/12 kl. 19.00 på Midgården. 

§ 7.  Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:                                                                       Justeras: 

__________________________                                             _________________________             

Lars-Erik Nilsson                                                                    Anna Frisk 


