
Protokoll från styrelsemöte i Norderö Byaförening
den 27 september 2022
Närvarande; Anna Frisk, Erik Olofsson, Erik Milton, Olle Axne, 
Torbjörn Jonsson och Märta Norelius

§1. Mötets öppnande
Anna förklarade mötet öppnat

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

§3 Ekonomin
Erik M redogjorde för ekonomin tom augusti. I september har vi fått ytterligare 
inkomster så det ser bra ut inför årsskiftet.
Det höjda elpriset har inte gett någon större kostnad.
Diskuterades om vi kan få ränta på våra sparade pengar. Olle undersöker med 
Swedbank.
Bidragsansökan för Hembygdsgården är inskickad.
Diskuterades om de bidrag som kan finnas att söka för renoveringar och 
tillgänglighetsanpassningar av Midgården. Anna och Märta gör en ”önskelista” 
över behovet som sen kostnadsberäknas av Olle, Tobbe och Max. Först därefter 
kan vi besluta om vilka bidrag vi kan söka.
Erik M undersöker möjligheterna till bidrag för renovering av väggen på 
Hembygdsgården.

§4 Älgjakten
Det är nu jaktuppehåll till den 10 oktober. 
30 köttlådor är sålda.
Jakttorn är inköpta och ska skruvas ihop och sättas upp. Erik M har varit i 
kontakt med berörda markägare.
Patrik Eriksson har tagit på sig att vara jaktledare. Ett gäng jägare kommer att 
samlas för gemensam jakt när uppehållet är över.

§5 Taxklubben
Taxklubben har skrivit ihop en information om hur deras drevprov fungerar. Vi 
har lovat dela ut detta till ö-borna så alla vet vad som gäller. De kommer att ha 
proven mitt över dagarna under vissa perioder under hösten. Inga vapen är med 
under proven och inga restriktioner avseende ö-bornas vistelser i skog och mark 
under tiden prov pågår.

§6 Arbetshub
Läggs med i ”önskelistan” över vad vi vill göra på Midgården.

§7 Förslag avseende solceller



Tas upp vid nästa möte.

§8 Minnesfonden
Annas information avseende minnesfonden är bra. Erik O undersöker hur vi kan 
digitalisera processen. Märta skickar den gamla mallen till Erik O.

§9 Avcheckning efter uthyrning.
Erik O gör en checklista över vad som behöver kollas av efter uthyrningar. Tex 
att inga elapparater står på, att dörrar är låsta osv. Erik O ser över hur 
information om uthyrningar går vidare till Erik M samt hur vi kan få information 
om ungefärligt antal deltagare vid uthyrningarna.

§10 Övriga frågor
- Vi har fixarmöte den 1/1 kl. 13.00. Olle tar med färg, penslar mm

Tobbe kontaktar Christer för att få till elen i grillplatsen innan fixarmötet.
Märta köper in hamburgare med tillbehör

- Olle undersöker prisläge på diskmaskinen från skolhuset. Efter det lägger vi 
ut den till försäljning.

§11 Mötets avslutande
Anna avslutade mötet.

Nästa möte blir måndag 24 oktober kl. 19 på Midgården

Vid protokollet Justeras

Märta Norelius Anna Frisk


