
 Protokoll fört vid Norderö Byaförenings styrelsemöte 
  den 6 oktober 2020 
  Närvarande; Erik Milton, Gunnar Norelius, Max Larsson, 
  Olle Axne, Torbjörn Jonsson, Erik Olofsson, Märta Norelius 
 
 
§1.  Mötets öppnande 
 Erik M förklarade mötet öppnat. 
 
§2.  Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes 
 
§3. Ekonomin 

Erik M redovisade föreningens resultat per sista september. Vi ligger 8 286:- 
plus vilket är något bättre än väntat. 

 
§4. Skolhuset 

Processen med försäljningen fortgår och förväntas vara klar inom närmsta 
veckorna. Styrelsen uppdrog år Erik Milton att avsluta försäljningen och skriva 
under köpekontraktet efter avstämning med styrelsen via sms gruppen. 

 
§5.  Bokning av lokaler 
 Erik O gör klart med telefonnummer och bokningsrutiner till nästa möte.  
 
§6. Vaktmästaruppgifter 

Erik M kontaktar Lars-Erik avseende snöröjning och sandning och bjuder in 
honom till nästa möte för att diskutera vilka vaktmästaruppdrag han haft. 
Märta sammanställer en lista över nu kända vaktmästaruppgifter. 
Vi diskuterade om vi borde göra en årscykellista. 

 
§7. Väglyset 

Olle har haft kontakt med Anders Westin. Kommunen är ej intresserade att vara 
med vid 5-års besiktningen. Olle fortsätter hålla i detta med besiktningen och 
har kontakterna med Högboms El.  
Tobbe undersöker möjligheterna att få hjälp av Jämt Kraft att registrera 
dragningen av väglyset. 

 
§8 Nyckelansvar 

Märta upprättar en förteckning över föreningens nycklar, vem som har dem och 
stämmer av antalet nycklar med Lars-Erik. 

 
§9. Älgjakt – uppdatering 

Tre älgar är skjutna och köttet sålt. Av tilldelningen återstår en oxe. Eventuellt 
kommer vi att ansöka om utökad tilldelning när kvoten är full. 



§11. Att göra listan 
Listan gicks igenom och uppdaterades.  
Noterades att: 
-Altanräcket på Midgården är klart o avförs från listan 
-T-rör till slambrunnen skolhuset är fixat och avförs från listan. 
- Älgfest 2020 blir inte aktuellt och avförs från listan 
Beslutades att fortsättningsvis inte lägga ut Att göra listan på hemsidan eftersom 
den är till endast för det interna styrelsearbetet. 

 
§ 12. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor togs upp. 
 
§ 15. Mötets avslutande 
 Erik M avslutade mötet. 
 
 
Nästa möte blir den 28 oktober kl 19 på Midgården 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Märta Norelius   Erik Milton 


