
Protokoll från Norderö Byaförenings styrelsemöte
den 30 augusti 2022
Närvarande: Torbjörn Jonsson, Gunnar Norelius, Martina Brodin, 
Anna Frisk, Erik Milton, Olle Axne, Märta Norelius

§1. Mötets öppnande
Anna Frisk förklarade mötet öppnat.

§2. Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning fastställdes

§3. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och fastställdes.

§4. Ekonomin
Erik informerade om att bidrag för Midgården, Hembygdsgården och väglyset 
har kommit in. Sommarens arrangemang har också gett en hel del inkomster. 
Glädjande nog kommer det även in inkomster för brygghuset! Eventuellt kan det 
täcka elkostnaderna. Diskuterades hur vi får styrsel på hur betalningar från 
uthyrningar följs upp. Tas upp på nästa möte.
Just nu ligger vi på ett litet plus på resultatet.

§5. Arrangemang resten av året
Surströmming – Mitt på ön (det är nästan omöjligt att få tag på strömming i år -
kanske blir det nåt annat?)
Lucia – Västanede, Tivarsgårdarna

§6. Jakten
Den 30 juli hölls ett markägarmöte där älgjakten diskuterades. Erik/Anna ordnar 
med minnesanteckningar från mötet som ska skickas ut till alla markägare.
Efter mötet har fem flyttbara jakttorn köpts in. Under jaktuppehållet 25/9-9/10 
kommer ett jägarmöte hållas då man diskuterar hur årets jakt ska genomföras 
och försöker engagera flera jägare.

Vår tilldelning i år är 1 tjur, 2 kor och fri kalv. Möjligheter till utökning av 
tilldelning kan finas.

Vid markägarmötet diskuterades också vad som gäller avseende Taxklubbens 
drevprov på ön. Anna har haft kontakt med ordföranden i klubben. De kommer 
att göra ett informationsblad om verksamheten som ska delas ut på ön. De 
kommer också att meddela när proven ska genomföras och vi har möjlighet att 
meddela dem tidpunkter då vi inte vill att de ska genomföra prov. Föreslås att de 
är representerade på markägarmöte nästa år.



§7. Arbetshub på Midgården
Fyra-fem personer har anmält intresse för arbetshub på Midgården.
Diskuterades vad som behöver göras i form av tillgänglighetsanpassning mm 
och vad det skulle kunna kosta. Anna kollar upp lite mer vad som gäller 
avseende säkerhetskrav för att vi ska kunna ta fram kostnad för detta. Anna 
fortsätter dialogen med kommunen.

§8. Förslag på inköp av högtalare?
Beslutades att avvakta med inköp av högtalare och ta ett helhetsgrepp på den 
typen av investeringar senare.

§9 Övriga frågor
- Aktivitetsgruppen har kommit med ett förslag angående solkraft i små 

projekt på ön och vill veta om Byaföreningen kan åta sig att bekosta en 
analys/utredning kring detta. Styrelsen vill innan beslut om detta fattas veta:
Vad skulle Byaföreningens roll i ett sånt projekt vara?  Vilka frågor ska en 
analys/utredning svara på? Vem/vilka skulle driva ett sånt projekt dvs för 
vem/vilka skulle en sådan analys göras och i vilket syfte? Kanske Max och 
Anders Westin kan delta på nästa möte och informera om detta?

- Vi kollar upp om elen till grillplatsen är fixad.
- Den 1/10 kl. 13 har styrelsen fixardag med efterföljande samkväm inför 

hösten på Midgården
- Välkomstkorg till Rikard fixas av Anna
- Under mötet upptäcktes att vattenkokaren i köket stod på och var torrkokad 

och varm/het. Hur kan vi säkerställa efter varje uthyrning/användning av 
lokalen att  sånt inte inträffar?

Nästa möte blir den 27/9 kl. 19 på Midgården
Och OBS! Fixarmöte den 1/10 kl. 13.

Vid protokollet Justeras

Märta Norelius Anna Frisk


