
 
 

Protokoll fört vi Norderö Byaförenings 

Styrelsemöte den 2 mars 2020 

 

Närvarande: Anna Frisk, Gunnar Norelius.  

Olle Axne, Elisabeth Larsson, Max Larsson 

Lars-Erik Nilsson, Märta Norelius samt  

Erik Milton via telefon 

 

§1  Mötets öppnande 

Anna Frisk förklarade mötet öppnat 

 

§2 Mötessekreterare 

 Till sekreterare för mötet utsågs Märta Norelius 

 

§3 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna 

 

§4 Ekonomisk rapport 

Erik Milton redogjorde för ekonomin. Inte så mycket har hänt under januari-

februari. Resultatet för älgfesten är ännu inte klart. 

Erik har tagit fram underlag/förslag för stödmedlemskap/sponsring 

 

§ 5  Inför årsmötet 

• Resultatrapport, balansräkning och budget gicks igenom. Underlaget klart 

och revisorerna är kontaktade. Vid årsmötet behöver vi redogöra för 

reparationskostnaderna på Ö-Barna. 

• Förslag till Verksamhetsberättelse gicks igenom. Förslaget klart 

• Underlag till Verksamhetsplan 2020 gicks igenom. Förslaget klart 

Till Verksamhetsplanen bilägger vi de framtagna underhållsplanerna för 

fastigheterna 

• Styrelsen har två propositioner till årsmötet: 

- Stödmedlemskap/sponsring. Underlag klart 

- Byaarrangemangen. Underlaget klart 

• Styrelsen har två övriga frågor till årsmötet 

- Information avseende Ö-barna och diskussioner om framtiden för skolhuset 

- Hedersmedlem 

 

• Valberedningen har tagit fram förslag på ledamöter. Vi har sen fått 

ytterligare ett avhopp från styrelsen. Valberedningen informeras och att ta 

fram förslag till fyllnadsval på ett år. 

 



 

• Lars-Erik skriver o delar ut kallelse och ordnar med smörgåstårta 

• Anna fixar blommor till hedersmedlem och avgående styrelseledamöter 

• De som kan samlas runt kl. 18 för kaffekokning o förberedelser inför mötet. 

 

§6  Framtiden för Ö-Barna 

Max redogjorde för alla de ansträngningar som gjort för att försöka rädda 

förskolan. Bl.a. 600 personliga utskick till barn/föräldrar, kontakter med media, 

Öppet hus, kontakter med God morgon Östersund avseende eventuellt 

kontorslandskap mm mm. Ett fantastiskt jobb! Ö-barna har haft 

föreningsmöte/årsmöte och konstaterat att verksamheten måste läggas ner. Man 

planerar att driva som vanligt till 31/8 2020. Hyresavtalet med byaföreningen 

sägs upp. Max informerar om bakgrunden till nedläggelsen på årsmötet. 

 

I samband med kontakterna med God morgon Östersund framkom intresse av 

att hyra brygghuset – en fråga som  behöver diskuteras vidare. 

 

 

§ 7 Att göralistan 

- Två välkomstkorgar ska delas ut. Olle fixar den ena och Max den andra. 

- Bidragsansökan för samlingslokal Midgården ska göras. Märta kontaktar 

Erik för underlag. 

 

§ 8  Markägaravtal 

 Markägaravtalen för älgjakten behöver revideras med tanke på ägarbyten. 

 Lars-Erk tar fram avtal till nya markägare. 

 

§ 9 Nästa möte 

Nästa möte blir konstituerande möte direkt efter årsmötet. Valberedningen 

ombeds informera nya ledamöter om detta. 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 Anna förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Märta Norelius   Anna Frisk 

 


