
Protokoll fört vid Norderö Byaförenings styrelsemöte
den 4 maj 2021
Närvarande; Olle Axne, Elisabeth Larsson,
Erik Olofsson, Erik Milton, Gunnar Norelius,
Märta Norelius

§1. Mötets öppnande
Mötesordförande Erik Milton öppnade mötet

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§3. Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§4. Ekonomin tom mars
Erik M redogjorde för ekonomin. Prognosen ligger på minus15 000.

Bytet av försäkringsbolag innebar att vi haft en försäkringsinspektion på
Midgården och Brygghuset utan anmärkning. Ett tips var att skaffa
självstängande vattenlås under diskmaskinen på Midgården. Gunnar kollar upp
det med Emil.

§5. Vårstädning Midgården
Städningen genomförs vid fyra tillfällen för att minska risken att många samlas
samtidigt.
Måndag 17/5 med Märta som ansvarig
Torsdag 20/5 med Erik M som ansvarig
Lördag 29/5 med Elisabeth som ansvarig
Tisdag  me1/6 Anna som ansvarig
Elisabeth och Märta gör en uppdelning av när vad ska göras utifrån den
upprättade checklistan.
Elisabeth delar ut inbjudan i brevlådor. Märta lägger ut på Facebook.

§5. Bredband
Erik O har ännu inte fått något besked från bredbandsbolaget. Han fortsätter
med detta och kollar även upp alternativ till fast bredband.

§5 Att göralistan
Listan uppdaterades



§6 Övriga frågor
- Erik har fått förfrågan angående en text om en Norderön som ska finnas med

i en bok om öar i Sverige. Texten verkade vara ok. Man vill också veta om
det hänt något speciellt på ön efter 2013. Meddela Erik O om ni kommer på
något.

- I samband med utskick i brevlådorna nästa gång vore det bra om vi kan
lägga ut att ekonomiskt stöd till föreningen tacksamt mottages.
Mot-prestation skulle kunna vara att få sitt namn på en planka i grillplatsen?

- Golvet till grillplatsen fixas den 9/5 av bla Gunnar, Tobbe, Olle, Erik O.

§7 Mötets avslutande
Erik M avslutade mötet.

Nästa möte bokades till 8 juni kl. 19 om möjligt på Midgården
(grillplatsen?)

Vid protokollet Justeras

Märta Norelius Erik Milton


