
Protokoll fört vid Norderö Byaförenings styrelsemöte
18 januari 2022, Digitalt möte

Närvarande: Erik Milton, Elisabeth Larsson, Gunnar Norelius,
Torbjörn Jonsson, Erik Olofsson, Märta Norelius

§1. Mötets öppnande
Erik M öppnade mötet.

§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3. Föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§4. Ekonomi
Erik M redovisade preliminärt bokslut som landar på +-0.
Kvarstår några fakturor som avser 2021.
Av vår fordran på konkursboet Ö-barna har vi fått ut 27 000: -

Erik M har inlämnat ett särskilt yrkande för skattereduktion på vinsten av
försäljningen av skolhuset och yrkandet godkändes!!

§5. Föreningsverksamhet
Pubkväll genomfördes den 27 november och gav ett litet överskott.
Lucia samkvämet ställdes in  på grund av pandemin.

§6 Uthyrningsverksamheten
Uthyrningen går på sparlåga på grund av pandemin. Men några bokningar har vi
haft.

Erik O har uppdaterat uthyrningspolicyn. Skickas ut till styrelsen för påseende.

§7. Jaktsäsongen
Älgjakt har bedrivits och köttlotter sålts i första hand till föreningens
medlemmar. Arbete pågår med att byta jaktvårdsområde från Berg till
Storsjöbygden.

§8. Underhåll Midgården.
Elektrikern är klar med arbetet runt utrymningsdörren på övervåningen. Fattas
en del snickeriarbeten. Tobbe samordnar detta med Max.

§9. Väglyset



Olle meddelar att de kollat stolpen vid skolhuset som inte lyser. Det är själva
armaturen som felar. Företaget som satte upp dem är informerade och har
beställt ny armatur som de sätter upp.

§10. Arkivprojektet
Arbetsgruppen har haft en träff och börjat med att sortera K-O Andrens böcker.
Vi avvaktar minskad smittspridning innan vi fortsätter.

§11. Årsstämma
Oklart när och hur vi kan genomföra årsstämman. Tas upp vid nästa
styrelsemöte.

Information om att inlämna motioner före 1 februari har gått ut till alla.
Märta gör utkast av Verksamhetsberättelse.

§12. Verksamhetsplan
Märta gör utkast till Verksamhetsplan som får revideras när beslut fattats om
”Projekt Midgården”

§13. Projekt Midgården
Ett svar har inkommit på enkäten om framtidsplaner för Midgården och övriga
fastigheter. Vid nästa möte tillsätts en arbetsgrupp att jobba vidare med detta.

§14. Att göra-listan
Listan gicks igenom och reviderades.

§15 Övriga frågor
- Förslag på att köpa in rullvagnar för stapling och flytt av borden på

Midgården. Märta kollar upp hur många bord vi har först.

- Joursnöröjning? Förslag på att försöka få till någon typ av jour för
snöröjningen på ön vid snödrev. Erik M kollar av med entreprenören som
har snöröjningen på ön om hur man skulle kunna gå vidare med detta.

- Isöfärjan har haft många stopp på sista tiden. Diskuterades kring behovet att
Håkanstafärjan borde vara i drift när Isön står nattetid. Gunnar och Erik M
ordnar ett möte för samtal kring detta med ansvarig för färjorna.

- Gunnar ordnar ved till grillplatsen vid Midgården.

§16: Mötets avslutande och nästa möte
Erik M avslutade mötet

Nästa möte bokades till 17 februari kl. 19.00

Vid protokollet Justeras



Märta Norelius Erik Milton


