
Protokoll fört vid Norderö byaförenings styrelse
den 8 juni 2021

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

§1 Mötets öppnande
Erik Milton öppnade mötet

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§3 Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna

§4 Ekonomin tom maj
Inga stora skillnader mot förra mötet. Prognosen ligger enligt budget dvs minus
knappt 40 000:-
Efter att Anna lagt ut blänkare om det på FB sidan har en del frivilliga
ekonomiska bidrag inkommit. Det tackar vi för!

§5 Fiber till Midgården
Erik O har kollat upp detta med IP Only. Om vi skulle dra in bredband nu skulle
det kosta ca 50 000:-. Nästa år kommer IP Only söka utbyggnadsbidrag för
Norderön. Då kommer det att bli mycket billigare. Vi avvaktar erbjudande om
detta och lägger in det på Att göra listan.

§6 Vårstädning
Städningen av Midgården är klar. Det var uppskattat att ha flera olika städdagar
att välja på.
- Den lösa diskmaskinen flyttas till förrådet över sommaren.

Städningen av brygghuset är klart.
Vissa åtgärder behövs. Läggs i underhållsplan respektive Att göra listan

§7 Coronaläget
Det är fortfarande så att vi inte kan hyra ut våra lokaler till fler än 8 personer.
Det innebär också att midsommarfirandet ställs in även i år.

§8 Jaktsäsongen 2021
Älgjakten börjar 1 september i år.



Vi behöver ha ett markägarsamråd under sommaren. Erik M och Anna håller i
detta.

§9 Underhåll Midgården
- Golvet i vindskyddet är fixat av ett gäng händiga karlar.
- Max och Tobbe har sett till att vi nu har ett fint bord vid grillen
- Tobbe har klippt gräset.
Tack för alla insatser!

Övriga åtgärder läggs till Att göra listan.

§10 Uppdatering Att göra listan
Listan uppdaterades

§11 Övriga frågor
Nyckelsituationen på Midgården diskuterades. Kopiera flera nycklar? Byta
låssystem?

Läggs till Att göra listan

§12 Mötets avslutande
Erik M förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Märta Norelius Erik Milton


