
Protokoll fört vid Norderö Byaföreningsstyrelsemöte
den 12 januari 2021

Närvarande; Anna Frisk, Erik Milton, Elisabeth Larsson, Olle Axne,
Torbjörn Jonsson, Erik Olofsson, Gunnar Norelius, Märta Norelius
Mötet genomfördes delvis digitalt och delvis fysiskt möte

§1 Mötets öppnande
Erik Milton öppnade mötet och dagordningen godkändes.

§2 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§3 Ekonomi/preliminärt bokslut
Erik redogjorde för ekonomin och presenterade preliminärt bokslut som 
beräknas bli plus - minus noll. Erik har haft kontakt med konkursförvaltaren 
för Ö-barna. Det kommer dröja ytterligare några månader innan vi får besked 
avseende vårt yrkande.

§4 Verksamheten 2021
Verksamheten för 2021 diskuterades. Beslutades lägga en plan som visar vad 
vi skulle vilja göra trots att vi vet att pandemin kommer att innebära att mycket 
inte går genomföra. Synpunkter, idéer på verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan skickas till Märta som gör förslag till nästa möte tillsammans 
med Anna.
Årsmötet diskuterades – beslutades att genomföra detta utan fysiskt möte på 
samma sätt som 2020. Märta lägger ut information om hur/när motioner ska 
lämnas in och meddelar valberedningen.

§5 Vaktmästeriuppgifter
Viktigast nu är att hålla koll på värmen samt spola vatten i toastolar, handfat 
och golvbrunnar. Gunnar och Erik O tar på sig den uppgiften varannan vecka. 
Erik jämna veckor, Gunnar ojämna veckor.

§6 Nycklar
Alla nycklar är inte återfunna och vi behöver flera. Ska vi göra flera kopior 
eller bör vi byta lås? Frågan tas upp vid senare möte.

§7 Status hemsidan
Fortfarande ligger felaktiga uppgifter ute på hemsidan. Erik O kollar igenom 
den och rättar. Vi bör också ta ett helhetsgrepp på sidan. Vilken målgrupp vill 
vi nå? Vilka uppgifter bör finnas där osv. Överförs till ”Att göra listan”.
Erik O undersöker möjligheterna att dra in bredband till Midgården.



§8 Uppdatering ”Att göra listan”
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§9 Övriga frågor
- Försäljningen, överlämnandet och betalningen av skolhuset har gått utan 

problem.
- Eventuellt kommer övervåningen på Midgården fortsätta hyras hus 

veckovis/månadsvis ett tag till.
- Vi har fått förfrågan avseende eventuell tomtstyckning på grannfastighet. 

Styrelsen har inga synpunkter på detta.
- Elisabeth ordnar med kalender för bokning av grillplatsen på Midgården.

Om man vill ha den för sig själv kan den bokas utan kostnad men går inte 
boka om Midgården är uthyrd.
Grillplatsen kan också användas utan bokning om man inte har något emot 
att andra kommer samtidigt. Uppgifter om frivilliga bidrag till föreningen 
via swish skrivs in i kalendern.

- ”Julgransplundring” på Midgården görs efter mötet.

§10 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 16 februari kl. 19.

§11 Mötets avslutande
Erik M tackade Erik O för att ha ordnat möjligheten till digitalt deltagande i 
mötet! Erik M avslutade därefter mötet.

Vid protokollet Justeras

Märta Norelius Erik Milton


