
 Protokoll fört vid Norderö Byaförenings styrelsemöte 
  den 6 augusti 2020 

Närvarande: Anna Frisk, Elisabeth Larsson, Max Larsson,  
Olle Axne, Märta Norelius 

 
§1 Mötets öppnande 
 Anna öppnade mötet och redogjorde för dagordningen. 
 
§2  Föregående protokoll 
 Protokollet gicks igenom. Noterades att: 
 - återstår besked om Verkön är inräknad i älgtilldelningen. 
 - återstår besked om eventuell inregistrering av väglysets stäckning 

- återstår besked om försäkringen av Hembygdsgården täcker åtgärder avseende 
möss. 
- återstår eventuellt telefonnummer att använda vid bokning. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 

§3 Ekonomisk rapport 
 Inget har hänt sen förra mötet. 
 
§3 Grushögarna vid Midgården 

Gruset ska användas vid grillplatsen och att läggas ut på parkeringen. Görs när 
tid finns. 

 
§ 4 Vaktmästarsysslorna 

Vi är ännu inte klara med att fördela ansvarsområden avseende bokning, 
vaktmästeri mm. 

 
§5 Skolhuset 

Mäklaren har varit dit igen. Städningen mm är ok. Åsa Axne har lovat fixa 
gräsklippningen inför fotografering. När protokollet skrivs är diskmaskinen 
utbytt, brandstegen nedtagen, fotograferingen klar och huset ligger ute för 
försäljning. De skatteavdrag som kan göras i samband med försäljningen är de 
kostnader som uppstår kring försäljningen. Tidigare gjorda investeringar i huset 
är redan avdragna. 
 
Auktionsverket har haft sin försäljning av inventarier. 

 
§ 6 Älgjakten 

Oklart om vi kan genomföra jakten i år eftersom vi inte kan hitta jaktledare. 
Styrelsen undersöker om vi kan utse ett par jägare som kan få i uppdrag att 
bedriva jakten 2020. Anna kollar upp om detta är möjligt. Anna informerar nya 
markägare avseende markägaravtalet och vad som gäller avseende jakten på ön. 



 
 
 
 
§7 Väglyset 

Anna har fått kontaktuppgifter till en tjänsteman på kommunen, Lars 
Stefansson. Han kallar till möte avseende besiktningen i höst. Besiktningen bör 
föregås av att vi kollar upp vad som eventuellt felar i förväg. 

 
§8 Eventuell surströmmingsfest 

Styrelsen godkänner att surströmmingsfesten genomförs med max 50 deltagare 
inklusive arrangörerna om den hålls på Midgården och alla Coronarestriktioner 
följs. 

 
§9 Nästa möte 
 Nästa möte blir måndag 31augusti kl. 19.00 på Midgården. 
 
§10 Mötets avslutande 
 Anna förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
Märta Norelius    Anna Frisk 
 


