
 

Protokoll fört vid Norderön Byaförenings styrelsemöte 
den 31 augusti 2020 
Närvarande: Elisabeth Larsson, Gunnar Norelius,  
Torbjörn Jonsson, Erik Olofsson, Olle Axne, Erik Milton,  
Märta Norelius 

 
 
§1.  Mötets öppnande 
 Mötet förklarades öppnat 
 
§2. Mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Erik Milton. 
 
§3. Fastställande av dagordning 
 Den utskickade dagordningen fastställdes 
 
§4. Föregående protokoll 

- Konstaterades att Verkön ingår i älgtilldelningen 
- Inregistrering av väglyset kvarstår – överförs till Att göra listan 
- Konstaterades att försäkringen täcker skadedjursbekämpning på 

Hembygdsgården. Erik M kontaktar dem -  överförs till Att göra listan 
- Anskaffande av telefonnummer via Televox. Erik O ordnar med det -

överförs till Att göra listan. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 
§5. Utse vice ordförande för hösten 2020 
 Erik Milton utsågs till vice ordförande under hösten 2020. 
 
§6.  Ekonomin 

Försäljning av inventarierna i skolhuset gav 23 942:-. Tack till Max och Erik O 
som ordnade med auktion!  
En hel del saker har sålts av Östersunds auktionsverk. Efter avdrag för provision 
och deras kostnader är vi skyldiga dem 5 310:- 
Datorn finns hos Erik O som rensar den och ordnar med att ställa i ordning 
projektorn 

 
§7. Att Göra listan 
 Listan gicks igenom och reviderades 
 
§8. Skolhuset 

Det har varit 11 st. på visningar. En fråga som uppkommit är tillgängligheten till 
grunden. Vet Lars-Erik hur det kan gå till? 



Vi har fått anmärkning på slambrunnen. T-rör saknas och den är inte godkänd 
eftersom det inte är en trekammarbrunn. Elisabeth kollar upp med Max och 
Örjan hur de löst detta och meddelar Erik omgående. 
Vi avvaktar att mäklaren jobbar vidare. 

 
§9. Älgjakt 

Marägaravtal är upprättat med ny markägare. Riktlinjer och regler för årets jakt 
är utformade och fastställda enligt separat skrivelse. 
 
För årets jakt har Patrik Eriksson utsetts av styrelsen som Samordnare/ 
Huvudjaktledare. Ersättning utgår i form av reseersättning samt utlägg för 
övriga faktiska kostnader i samband med uppdraget. 
Föreningen säljer köttlotter även i år. Märta håller i detta. Priset är 130:-/kg 
också i år. 
Inför nästa års älgjakt skall ett möte med markägare hållas för att förankara och 
vidareutveckla riktlinjerna och formerna för jakten. 
 

 
§10. Sysslor Ångbåtsbryggan 

Tobbe tar på sig ansvaret att kolla sopsäckar och meddela Lars-Johan när 
latrintunnan måste tömmas.  
Oklart vad som finns i den tredje låsta dörren i Brygghuset. Tobbe kollar upp 
det. 

 
§11. Övriga frågor 

 Bokning av lokaler 
Med ett Televoxnummer kommer vi att kunna rulla runt med 
bokningsansvaret med samma telefonnummer, 063-42009. Den som är 
bokningsansvarig har också ansvar har också ansvar att kolla igenom 
lokalerna före och efter uthyrningen. Erik O tar första omgången av 
bokningsansvaret och ordnar med telefonnummer och nya 
informationsskyltar till Midgården och Brygghuset – överförs till Att göra 
listan. Märit Norelius avgår som bokningsansvarig, Märta informerar henne. 

 

 Grushögarna/grillplatsen vid  Midgården 
Det finns många olika synpunkter på vad som ska göras.  
Frågan kvarstår och förs till Att göralistan. 
 

 Vaktmästeri 
Olle och Gunnar träffar Lars-Erik för genomgång av vad 
vaktmästerisysslorna innebär. Förs till Att göralistan. 
 

 Väglyset 
Olle får i uppdrag att hålla koll på väglysebesiktningen. 
 
 



 

 Nyckelansvar 
Märta utsågs till nyckelansvarig och att kolla upp antal nycklar och vem som 
har dem. 
 

 Höstdag 26 september kl. 10 
Vi träffas den 26 september kl. 10 för sysslor på Midgården. Då ska vi bland 
annat: 
- snickra altanräcke 
- ordna med grillplatsen 
- ordna med gruset 
- ta bort fågelbon 
- ordna med eventuellt kontor 

 

 Isöfärjan  
Att färjeturer ställs in under kvällar (ca 21-23) för service istället för som 
tidigare nattetid när trafiken är mindre har medfört ökade olägenheter för ö-
bor, skiftarbetare, genomfartstrafik, besökare till golf och restaurang, turister 
m.fl.  Det utgör även miljöpåverkan i form av långa omvägar. Märta gör 
utkast till skrivelse till Trafikverket om detta. Utkastet skickas till Erik M. 

 
§12. Nästa möte 
 Nästa möte blir den 6 oktober kl. 19 på Midgården 
 OBS! Höstdagen på Midgården den 26 september. 
 
§13. Mötets avslutande 
 Erik M avslutade mötet 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Märta Norelius   Erik Milton 


