
Protokoll från Norderö Byaförenings styrelsemöte
den 17 februari 2022
Närvarande; Erik Milton, Anna Frisk, Elisabeth Larsson,

Gunnar Norelius, Olle Axne, Max Larsson, Märta Norelius

§1 Mötets öppnande
Erik M öppnade mötet

§2. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

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

§4. Ekonomin
Inga stora förändringar sen senast.

§5. Föreningsverksamheten
Eftersom restriktionerna kring Corona pandemin nu är borttagna finns inga
hinder att genomföra aktiviteter och inga begränsningar hur många som får
delta. Det innebär att den bydel som har arrangemangsansvaret i år, Västanede –
Tivarsgårdarna, kan planera för och genomföra arrangemangen. Vi får uppmana
att om man är sjuk kan man inte delta. Naturligtvis är detta under förutsättning
att inga nya restriktioner införs.

§6 Uthyrningsverksamheten
För tillfället finns inga restriktioner på hur många som kan delta vid uthyrningar.
Vi har en bokning i sommar. Olle fixar en bokningskalender för 2022.

Erik O skulle återkomma med hyresavtal och uthyrningspolicy. Vi tar upp det
vid nästa möte.

§7 Jaktsäsongen 21/22
Fällda älgar under säsongen är; 3 kor, 3 kalvar och 1 oxe.
Vi är nu flyttade att tillhöra Storsjöbygdens älgskötselområde.

Vi är kallade till ett Efterjaktmöte den 23/2 kl. 18.00 i Bjärme bystuga. Patrik
Eriksson kan delta. Inför säsongen 22/23 kommer vi att kalla markägare/jägare
till möte för diskussioner kring genomförande av jakten.

§8 Underhåll Midgården
Snickerierna kring branddörren uppe kvarstår. Olle och Max ”tar tag i det.”

Anslutning av el till grillplatsen som Christer Lundbäck ska göra skjuts till
våren.



§9. Väglyset
Den armatur som var trasig är fixad. Den sista garantiöversynen är därmed
genomförd och vi tar nu helt över ansvaret för lyset. Diskuterades om vi ska
köpa in ett antal armaturer att ha på lager. Olle kollar med Anders Westin.

§10. Arkivprojektet
Har legat på is men kan tas upp nu när restriktionerna släppt.

§11. Årsstämma
Beslutades att genomföra stämman fysiskt den 28 mars kl. 19.00 på Midgården.
Kallelse skickas ut senast 14 dagar innan. Märta fixar det.

Vi kommer att bjuda på smörgåstårta.
Anna kollar upp inkomna motioner från tidigare år som fått avvakta tills vi
kunde genomföra fysiskt möte.
Styrelsens förslag som fått vänta är Stödmedlemskap och  byaindelning.
Förslagen ses över och uppdateras vid behov.

Utkast till Verksamhetsberättelse godtogs.

Erik ser till att revisorerna får bokslutet v 10.

Valberedningen är underrättade och avgående ledamöter är;
Anna, Märta, Elisabeth, Olle, Erik O. Övriga kvarstår ett år till.

§12. Verksamhetsplan
Utkast till Verksamhetsplan diskuterades. Anna och Märta ser över om den ska
formuleras på annat sätt.

§13. Projekt Midgården
I samband med översyn av Midgården finns många frågar att diskutera tex för
vem ska vi göra det?
Vi tar upp en diskussion på stämman. Anna förbereder detta. Till en arbetsgrupp
kan styrelserepresentanter vara Max, Erik O och eventuellt Märta.

§ 14 Att göra-listan
Till listan läggs översyn av informationsskyltarna vis Isön- och
Håkanstafärjorna.

§15 Övriga frågor
- Joursnöröjning?

Det är Svevia som har snöröjningen på ön nu. Finns många svårigheter att få
till möjligheterna att någon ö-bo skulle kunna få komplettera snöröjningen
framförallt vid snödrev då vissa vägar fort driver igen. Anna tar kontakt med
Svevia för diskussioner.

- Isöfärjans stopp



Gunnar har pratat med Gisslasson angående detta. Han vill ha våra frågor
skriftligt i förväg. Erik skriver ner frågorna, Märta kan vara behjälplig vid
behov. Erik m har haft kontakt med Daniel Hedin. Han kollar upp vad
vägtrafikordningen säger angående detta.

- Vagn till borden
Märta får i uppdrag att köpa in en vagn för 12 bord.

§16. Mötets avslutande
Erik M avslutade mötet.

Nästa möte blir onsdag den 9 mars kl. 19.00 på Midgården

Vid protokollet Justeras

Märta Norelius Erik Milton


