
Protokoll fört vid Norderö Byaförenings årsstämma
den 9 mars 2022

Närvarande: Erik Milton, Erik Olofsson, Anna Frisk,
Gunnar Norelius, Elisabeth Larsson, Olle Axne, Märta Norelius

§1. Mötets öppnande
Erik M förklarade mötet öppnat

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

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

§4 Ekonomi/Bokslut
Erik M redogjorde för ekonomin
Bidraget för Hembygdsgården har kommit in.

Erik har lyckats minska skatten på försäljningen av skolhuset avsevärt.
Bokslutet är klart och Erik lämnar till revisorerna.
Styrelsens förslag till disposition av resultatet att 100 000:- överförs till
investeringar och 15 639:- till ny räkning.
Erik M har gjort en budgetförslag 2022 som ligger + 1300:-
Om årsmötet röstar igenom förslaget om stödmedlemskap öppnas ett nytt
bankkonto för detta ändamål.

§5 Föreningsverksamheten
Vi har nu inga pandemirestriktioner att förhålla oss till avseende
byaarrangemangen.

Västanede/Tivars har ansvaret för Valborg i år.

§6 Uthyrningsverksamheten
Det finns heller inga pandemirestriktioner avseende uthyrning av lokalerna.
En del föreningar på ön har bokat in årsmöten – dessa faktureras ej.
Bland annat är också bröllop, studentfest och några kalas bokade i sommar.

§7. Jaktsäsongen
Patrik Eriksson har varit på möte med det jaktvårdsområde Storsjöbygdens
älgskötselområde, som vi var kallade till. Det var bra information, bra stämning
och jakten kommer att samordnas bättre framöver.
Vi diskuterade kring taxklubbens jaktprov på ön. Tas upp på markägarmöte.



§8 Underhåll Midgården
Det kvarvarande arbetet kring dörren vid brandtrappan kommer att göras klart
den 14/3.

§9 Arkiv-projektet
Märta informerade om att vi inte kommit igång efter pandemin så det har stått
stilla.

§10 Årsstämma
Märta lägger ut kallelse i brevlådor o FB grupper.
Dagordningen gicks igenom

Avseende motion om ute gym kommer styrelsen föreslå att frågan lämnas till
arbetsgruppen för utvecklingen av fastigheter/verksamheter. Anna skriver
förslaget.
Styrelsens förslag avseende byaaktiviteterna gicks igenom och reviderades.
Erik kopierar upp förslaget om stödmedlemskap.
Märta skickar övriga handlingar till Erik O för utskrift.
Elisabeth köper smörgåstårta och kaffe.
Vi säljer lotter med älgfiléer i pris.

§11 Verksamhetsplan
Det reviderade förslaget till Verksamhetsplan 2022 godkändes.

§12 Projekt Midgården.
Diskussionerna tas upp på Årsstämman.

§13. Att -göra listan
Erik O ordnar med välkomstkorg till nyinflyttade hos Hedins.
Resten av listan gås igenom vid nästa möte.

§14 Övriga frågor
- Vi har fått en fråga från en medlem om att skänka pengar till Ukraina.

Föreslogs att vi gör en riktad insamling eller lotteri vid stämman för det.

§15 Mötets avslutande
Erik M avslutade mötet

Vid protokollet Justeras

Märta Norelius Erik Milton


