
Protokoll fört vid Norderö Byaförenings styrelsemöte
den 20 juni 2022 på Ångbåtsbryggan.
Närvarande: Anna Frisk, Erik Milton, Gunnar Norelius, 
Max Larsson, Torbjörn Jonsson och Märta Norelius via Facetime

§1 Mötets öppnande
Anna Frisk förklarade mötet öppnat

§2 Ekonomin
Erik M redogjorde för ekonomin. Har flutit in lite pengar under sommaren dels 
från byaarrangemang och även från uthyrningar av lokaler.
Driftbidraget för Midgården har ännu inte kommit in. Märta kollar upp det.

§3 Byaarrangemang resten av året.
Surströmming – Mitt på ön
Lucia- Västanede/Tivarsgårdarna
Anna påminner respektive sammankallande.

§4 Jakten 2022/2023
Vi kallar till markägarmöte den 30 juli kl 15 på Midgården.
Anna kontaktar Patrik för diskussion om höstens jakt.
Erik kontaktar jaktvårdsområdet för information om tilldelning.
Senare kommer jägarna att samlas till gemensamt möte för diskussion-samråd 
runt jakten.
Märta tar på sig att sälja köttlotter men då måste någon/några andra ställa upp på 
lämning och hämtning av kött.

§5 Bygdemedel
Märta har kontaktat länsstyrelsen angående ansökan om bygdemedel för 
underhåll, tillgängliggörande av våra fastigheter. Ansökan ska vara inne senast 
slutet av oktober. Erik M och Märta hjälps åt med detta. Respektive kommun 
beslutar om vem/vilka som får del av bidraget. Beslut kommer i jan/feb 2023.
Märta kollar upp möjligheterna att söka bidrag via Sveriges hembygdsförbund.

§6 Arbetshubbar på Midgården
Anna har haft kontakt med regionen angåendemöjligheterna att installera 
arbetshubbar på Midgården, detta för att få möjlighet att dra in bredband i huset. 
Anna skickar ut intresseanmälan om vilka som skulle vara intresserade.

§7 Aktivitetsgruppen
Max informerade om att det inte hänt så mycket i gruppen under sommaren. 
Grundplanen är att ordna något för ungdomarna på ön.



§8 Att göra listan
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§9 Övriga frågor
- Anna har gjort ett förslag på hur vi kan informera om minnesfonden. Hon 

skickar ut till hela styrelsen. Enlig Erik o är det ganska enkelt att göra ett 
webb-formulär för detta.

- Målning och fixning runt utrymningsdörren. Ordna grillkväll med målning o 
fix?

- Svalbona inte borttagna

Nästa styrelsemöte bokades till 30/8 kl 19.00 på Midgården

Vid protokollet Justeras

Märta Norelius Anna Frisk


