
 Protokoll fört vid Norderö Byaförenings 
styrelsemöte 16 juli 2020 

 Närvarande: Elisabeth Larsson, Erik Olofsson, 
Max Larsson, Torbjörn Jonsson,  
Gunnar Norelius, Anna Frisk, Erik Milton, 
Märta Norelius 

 
§ 1 Mötets öppnande 
 Anna öppnade mötet och gick igenom dagordningen. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
 Protokollet gick igenom. Noterades att: 
 - Dokumentation och fotografering av skolhustaket är klart 

- Erik O har fått inloggning till hemsidan av Lars-Erik 
 Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
§ 3 Ekonomisk redovisning 
 Erik M redovisade halvårsbokslutet.  

Prognosen för helåret är  -37 000. 
Erik M kollar upp skattereglerna inför skolhusförsäljningen. 
Ö-barnas konkurs kommer att ta tid. Man kan räkna med att processen hos 
Tingsrätten är klar först i mars- april 2021. Först då vet vi om vi får ersättning 
för uteblivna hyresintäkter. Beslutet måste vi se till att bevaka. Erik ändrar 
adressen hos Tingsrätten så vi inte missar utskick. 

 
§ 4  ”Att göra listan” 
 ”Att göra listan” gicks igenom och reviderades. 
 Noterades att: 

-Årets älgtilldelning är 2+2. Anna kollar upp om Verkön är medräknad. 
-Uthyrning av brygghuset i midsommar, 10 pers. 
-Uthyrning av brygghuset, bröllop 10 pers. 
-Grillplats Midgården klart – avförs från listan 
-Väglysets första 5-årsbesiktning. Anna kollar upp med Anders, Lars-Erik. 
-Tobbe kollar med Fanny avseende att få väglysets dragning inregistrerat. 
-Allt avseende skolhuset utom försäljning avförs från listan 

 
§ 5 Skolhuset 

Östersunds auktionsverk har anlitats för att tömma huset på allt löst ute och 
inne. 

 Kvar som ska göras: 
- huset ska tömmas och grovstädas. Görs av auktionsverket. 

 - Anna kan kolla av och städa vid ytterligare behov. 



 - Foton av förskolebarnen tas till vara 
 - Tvättmaskinens säljs av föreningen 
 - 2 sandlådor/lekområden får vara kvar 
 - segel till en lekplats får vara kvar 
 - Erik M kollar upp ritningarna som mäklaren gjort 
 - Erik M håller kontakten med mäklaren 

- Erik M och Max ser till att mäklaren får foton o dokumentation av taket. 
  
§ 6 Övriga frågor 

-Alla som haft kostnader tex för bränsle till traktorer/maskiner redovisar 
uppskattad kostnad till Erik m för att få ersättning. 
-Möss på Hembygdsgården. Erik m kollar upp om försäkringen gäller. 

 
§ 7  Nästa möte 
 Nästa möte blir 6 augusti på Skolhuset. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Märta Norelius   Anna Frisk 
 


