
 Protokoll fört vid Norderö Byaförenings styrelsemöte 

  22 april 2020 

  Närvarande: Anna Frisk, Elisabeth Larsson, Märta Norelius 

  Samt Erik Milton och Max Larsson via telefon 

 

§1  Mötets öppnande 

 Anna Frisk förklarade mötet öppnat 

 

§2 Val av mötessekreterare 

 Till sekreterare för mötet valdes Märta Norelius 

 

§ 3 Föregående protokoll gicks igenom 

- Oklart om välkomstkorgarna är utdelade. Vi följer upp vid nästa möte. 

- Bidragsansökan för samlingslokal, Midgården är skickad, ska kompletteras 

med årsmöteshandlingar. 

Efter genomgång lades protokollet till handlingarna 

 

§ 4 Ekonomisk redovisning 

 Erik informerade bl.a. om att: 

- vi fått det sökta bidraget för Hembygdsgården 

- hyran för Ö-barna har inkommit 

- betalning till Heimbygdas är gjord 

- energiförbrukningen på Midgården var ca 60% jmf med 2019 i januari. 

Länsförsäkringar har annonserat att de kan ge stöd till föreningar som tappat 

intäkter pga. Coronan. Märta skickar länken om det till Erik för påseende. 

 

§ 5 Att göra listan: 

- Första prio är att fixa till altanen på Midgården. Gunnar Norelius tar på sig 

att driva det o samla ihop några som hjälper till 

- Takluckan på Ö-barna är fixad – avförs från listan 

- Första fem-årsbesiktningen av väglyset ska göras i år. Tas upp med Lars-

Erik Nilsson och Anders Westin hur det ska göras. 

 

§ 6 Årsmötet 

Diskuterades olika sätt att kunna genomföra det uppskjutna årsmötet den 25 

maj.  

Beslutades att genomföra mötet på distans på så sätt att alla handlingar och ett 

förslagsprotokoll delas ut i brevlådorna. Med möjlighet att lämna synpunkter. 

Anna gör ett försättsblad och förslagsprotokoll, Erik skriver en information 

avseende Ö-barna. Elisabeth sammanställer och kopierar handlingarna. 

Revisorerna alternativt valberedningen tillfrågas att vara mottagare av 

synpunkter. 

Handlingar som ska skickas ut är: 

 



- verksamhetsberättelse 

- redogörelse för räkenskaperna (resultat- och balansräkning) 

- revisorernas berättelse 

- arbetsplan och budget för 2020 

- information om Ö-barna 

Beslutades att propositionerna får vänta tills nästa år alternativt till ett extra 

årsmöte i höst om det går genomföra då. 

 

§ 7 Övriga frågor 

- en fråga har inkommit med förfrågan om föreningen kan initiera röjning av 

skidspåret så att det går använda på sommaren till löpning och cykling. 

Styrelsen anser att det är en fråga som måste diskuteras på årsmöte och med 

respektive markägare och att detta inte är genomförbart i nuläget. 

- vårstädning av Midgården beslutades att genomföras inför eventuell 

uthyrning 

- städning av brygghuset gör Märta lite längre fram i vår. 

 

§ 8 Mötets avslutande 

 Anna förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Märta Norelius   Anna Frisk 

 


