
 

 

Protokoll fört vid Norderöns byaförenings 

styrelsemöte 5 februari 2020 

Närvarande: Anna Frisk, Olle Axne, Elisabeth 

Larsson, Max Larsson, Märta Norelius 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Anna förklarade mötet öppnat 

 

§ 2  Mötessekreterare 

 Till mötessekreterare utsågs Märta  

 

§ 3  Föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

 

§ 4  Ekonomin 

 Prognosen för 2019 höll. Funderingar runt eventuella avskrivningar pågår 

 Hyra ar inkommit och försäkringar är betalda under 2020. 

 

§ 5 Att göra listan 

 Ö-barna 

Diskussioner pågår och det finns en del kreativa idéer. Max har haft en del 

presskontakter mm. Man har diskussioner om att eventuellt hyra ut övervåningen i 

andra hand och tillsätter en arbetsgrupp för att arbeta vidare med detta. 

Byaföreningen ställer sig positiv till uthyrning i andra hand under förutsättning att det 

inte medför extra kostnader för byaföreningen. Byaföreningen har inte medel till osäkra 

omställningskostnader och har behov av långsiktighet och hyresgaranti för att täcka drift 

och underhåll.  Det finns varken tid, möjlighet eller ekonomi att som hyresvärd ta 

ansvar för skötsel av ett andrahandsavtal eller sådan hyresgästs eventuella tillkommande 

krav/önskemål. Byaföreningens styrelse måste parallellt med Ö-barnas arbetsgrupp 

jobba vidare med att se över så det inte finns andra hinder eller svårigheter, ekonomiskt, 

ansvars- eller skattemässigt eller likande med sådant andrahandsavtal. 

 

 Älgjakt 

Årets avskjutning är inrapporterad till Länsstyrelsen.  

Ändring av ansvaret gentemot för tilldelning och rapportering gentemot Länsstyrelsen 

från Björn Frisk till Anna Frisk pågår. 

 



Rock/Älgfest 22 februari 

Festkommitténs arbete pågår. Alla måste hjälpa till att sprida inbjudan till släkt o 

vänner. 

 

Diskbänk Ö-barna 

Klart! Avförs från listan 

Läckage från tak på Brygghuset 

Klart! Avförs från listan 

 

Se vidare i ”Att göra-listan” 

 

 

§ 6 Inför årsmötet den 23 mars 

 Inga motioner har inkommit. 

Utkast till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan är gjorda. Anna o Märta jobbar 

vidare med detta. Erik arbetar vidare med bokslutet. 

Styrelsens förslag avseende byaarrangemangen är klart. 

Erik arbetar vidare med underlag för stödmedlemskap och sponsoravtal. 

Vi färdigställer kallelsen vid nästa styrelsemöte 

 

§ 7 Inbjudan till Heimbygdas årsstämma 

Vi har fått inbjudan till Heimbygdas årsstämma den 28/3 på Torsta. Den som vill gå 

anmäler sig till Anna. Sista anmälningsdag den 12/3. 

 

§ 8  Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir måndag 2/3 kl. 19 på Midgården 

 

§ 9 Mötets avslutande  

 Anna förklarade mötet avslutat 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Märta Norelius   Anna Frisk 

 

  

 

  

 


