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Protokoll fört vid Norderöns Byaförenings möte 14 januari 2020. 

                                      Närvarande: Anna Frisk, Elisabeth Larsson, Märta Norelius  

                                      Erik Milton, Lars-Erik Nilsson. Max Larsson på telefon. 

§ 1.   

Anna öppnade mötet. 

§ 2.   

Dagordningen godkändes 

§ 3.  Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

§ 4.  Ekonomin:   

Ett preliminärt resultat gicks igenom och det ser ut att bli ett plusresultat för 2019. 

Får ta ställning till avskrivningar av ventilation och reparation av värmepump efter vi vet hur 

det går med Ö-barna. 

Även ett preliminärt förslag på budget 2020 gicks igenom.   

Erik gör en skrivelse om stödmedlemskap för att öka intäkterna. 

 

§ 5.  Att göra lista:  

 Fest:  Den blir den 22 februari. Det behövs en arbetsgrupp på 4-5 personer som håller i 

festen.  Anna kontaktar några personer för att höra om de vill hjälpa till och de ska träffas, 

måndag, 20/1 kl. 18.30.  

Anna och Elisabeth kommer till träffen.  Märta kommer till träffen och informerar om tidigare 

fester.                                                                                               

Ångbåtsbryggan:  Gunnar ska fixa en hatt till ventilationsröret.                                                                                                                                          

Höstens jakt:  Älgjakts rapportering måste göras.  Anna pratar med Jerker. 

   

§ 6.  Övriga frågor: 

- Ö-barna:  Max informerade per telefon hur läget är.  Det har skrivits i tidningar och över 

internet om att det behövs barn till föräldrakooperativet för att det ska kunna leva vidare. 

Beslut kommer att tas i februari om eventuell nedläggning. 

 

- Årsstämma:  Blir måndag 23/3 kl. 19.00 på Midgården. Smörgåstårta till fika. 

Lars-Erik lägger ut lappar i postlådorna om motioner.  

Valberedningen informeras. 

Verksamhetsberättelse, Enkel ekonomisk redovisning, Verksamhetsplan och Budget 2020 

måste göras till stämman. 

Styrelsen förslag på Byindelning och stödmedlemskap ska tas upp på stämman. 

Björn Frisk blir hedersmedlem.  Märta ordnar med blommor och diplom. 

 

Jakt: Det måste ordnas med ett jaktmöte där upplägget med älgjakt och jaktledare måste 

diskuteras.  Kanske även ta upp rådjursjakten.  

Hembygdsföreningen: Enkät om hembygdsföreningar är inlämnad av Märta. 

Vi fortsätter med Heimbygdas försäkring. 
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§ 7.  Nästa möte: 

Måndag 3/2  kl. 19.00 på Midgården. 

§ 8.  Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:                                                                       Justeras: 

__________________________                                             _________________________             

Lars-Erik Nilsson                                                                    Anna Frisk 


