
Protokoll fört vid Norderö byaföreningsstyrelsemöte
den 17 maj 2020.
Närvarande; Max Larsson, Anna Frisk, Martina Bodin,
Torbjörn Jonsson, Gunnar Norelius, Olle Axne, Erik Milton,
Erik Olofsson, Märta Norelius

§1 Mötets öppnande
Anna förklarade mötet öppnat

§2 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

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

§4 Ekonomin
Erik M redogjorde för ekonomin. Vi ligger minus ca 18 000:- för tillfället.
Vi diskuterade att vi bör marknadsföra möjligheten till stödmedlemskap. Öppna 
nytt konto? Möjlighet att swisha? Erik M kollar med banken för att hitta en bra 
lösning. Vad kan vi erbjuda i motprestation? Alla funderar vidare på det.

§5 Föreningsverksamheten
Vid Valborg kom 70 vuxna och 15 barn. Intäkterna var  2 770:-
Vid årsmötet kom 37 personer.

§6 Uthyrningsverksamheten
Några av öns föreningar har haft sina årsmöten på Midgården.
Totalt ca 17 personer
Erik O vid påsk 30 personer
Erik O har uppdaterat uthyrningspolicyn. Han skickar ut det till styrelsen och 
gör den väl synlig på hemsidan.

§7. Underhållsplaner fastigheterna
Underhållsplanerna gicks igenom. 
Hembygdsgården:
Styrelsen konstaterade att prioriteten bör ligga på att renovera de två sämsta 
gavlarna på Hembygdsgården med liggande timmerpanel. Glädjesnickarna 
lämnar offert på det.

Brygghuset:
Glädjesnickarna lämnar offert på kittning och målning av fönstren. 
Anna har ramper som kan användas vid ingången till huset.



Midgården:
Prioritera att göra klart snickerierna vid utrymningsdörren på övervåningen 
vilket görs på städdagen 21 maj då Erik O är ”arbetsledare” inne och Olle ute.
Erik O fixar fika.

§8 Projekt Midgården
Man har anordnat gemensam städdag längs genomfartsleden. 8 barn och 5 
vuxna deltog.
Max har gjort en sammanställning av de förslag som kommit in. Eventuellt 
utegym diskuterades. Erik O kollar med Orrviken, som redan har ett, vilka regler 
som gäller.
Planerad HLR-utbildning blev inställd på grund av för få anmälda. Återkommer 
till hösten.

Erik O har fått offert på indragning av bredband. Den är på 29 000:- + moms 
och skulle kunna bli av inom ett år. Sen tillkommer företagsabonnemang som 
kostar ca 10 000:- år. Vi diskuterade om en trådlös lösning skulle vara möjlig, 
ev 5 G?
Anna informerade om att regionen inom regional utveckling installerat 
arbetshubbar på liknande bygdegårdar. Hon kollar upp om det skulle kunna vara 
en lösning.

§9. Att göra listan
Listan gicks igenom och uppdaterades

§10. Övriga frågor
 Minnesgåvor. Elisabeth Larsson fortsätter att ordna med minnesblad. Vi 

diskuterade också ändamålet med fonden. Anna gör ett utkast till 
förtydligande av vad fonden kan användas till.

 Max har erbjudit oss att köpa ett stort bord till bryggan. Vi enades om att det 
är bättre med mindre bord som är mera flexibla och lättare att flytta. 
Max/Glädjesnickarna lämnar offert på bord.

 Någon vill hyra vårt partytält. Oklart om det är helt. Vid ev uthyrning tar vi 
500:-

§11. Mötets avslutande och datum för nästa möte
Nästa möte bokades till 30 juni kl 18.00 på bryggan.
Anna och Märta ordnar med smörgåstårta.
Anna avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Märta Norelius Anna Frisk


