
Styrelsemöte Kallbygdens Intresseförening  

Plats: Magasinet Bonäshamn och digitalt via Microsoft Teams
Datum: 24/5-2020
Tid: 19:00-21:00

Närvarande: Ej angivet med hänsyn till dataskyddsförordningen

Detta mötesprotokoll är maskerat från personuppgifter så när som på tilltalsnamn. 
Underskrivet protokoll finns tillgängligt via Kallbygdens intresseförening.

§ 20 Mötets öppnande

Christer öppnade mötet

§ 21 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Christer 

§ 22 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Anders 

§ 23 Val av justerare

Till justerare valdes Linda 

§ 24 Genomgång och godkännande av dagordning

Godkändes

§ 25 Genomgång av ärendelista 

Uppdaterad

§ 26 Vindkraft – avskrivning skuld

Intresseföreningen har haft gammal skuld på 75 000kr till vindkraftsföreningen. Det har 
beslutats att skulden ska skrivas av.

§ 27 Fastighetsbolag

Inget nytt

§ 28 Drivmedelsanläggning – information om genomförande

Kopplat till SOT har Intresseföreningen sökt pengar för uppdatering av 
drivmedelsanläggning via både bygdemedel och stöd från jordbruksverket. Många har 
engagerat sig, privata och delar av föreningen, för att få projektet i hamn. 

§ 29  Kurser - Information och förslag om kurser i bland annat Excel och marknadsföring 
genom sociala medier

Information om kurser som ska arrangeras kommer ske via facebook, viktigt att de som vill 
vara med anmäler sig. Saknas kurser så är det välkommet att anmäla detta till 
Intresseföreningen. Fråga till byalagen att undersöka behov av kurser i exempelvis digitala 
möten.
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§ 30 Bygdemedel - information om förslag från bygdemedelsgruppen Kall/ Hallen angående 
riktlinjer avseende hantering av bygdemedelsansökningar och fördelning av bygdemedel 

- information och förslag till beslut för tågordning för bygdemedelsprioritering

Information från bygdemedelsgruppen. Bygdemedelsgruppen har arbetat ut förslag till 
riktlinjer för att få en samsyn i bland annat hur bygdemedel ska prioriteras och fördelas. 
Förslag på grundläggande krav, fördelningsmodell och urvalskriterier för bygdemedel är 
framtaget. I förslaget är det mycket tryck på att det är berörda bygder som ska kunna söka 
bygdemedel. Inväntar just nu träff med kommunens handläggare för att kunna skicka in 
förslagen. Kommunens handläggare har trots upprepade önskemål från 
bygdemedelsgruppen, inte återkommit. Ulf tar med frågan om möte till kommunen.

Linda har skapat förslag för tågordning vid bygdemedelsprioritering. Checklistan är 
utskickad i Kallendarium samt i möteskallelse. Tidpunkter, kontaktvägar och möten finns 
med. Vad som är ”nytt” gäller att de som sökt ska presentera det som de sökt pengar för vid 
ett möte som hålls av Intresseföreningen och där byalagen deltar. Vid flera förslag ska 
förslagen också prioriteras av den sökande. Som ett förtydligande/rättning till förslaget som 
skickats ut är att presentationsmötet sker före Länsstyrelsen gjort sin bedömning, men 
prioriteringen av byalagen sker efter. Det rättade förslaget beslutades av mötet.

§ 31 Ekonomi - information och förslag till beslut om fördelning av projektpengar 300 000 kr 
för utveckling av Kallbygdens Intresseförening 2.0 

Förslag till fördelning inom parentes anges totalbeloppet för posten. Totalsumma om 300 
000kr.

 6000 kr (36000) per person som arvode till de i AU-UG.

 40000 kr extra arvode till de som lägger ner mycket tid i vissa projekt inom AU-UG

 6000 (36000) kr per byalag som ersättning till följd av kostnader i samband med 
möten

 4000 (24000) kr per brygga vid turné med Drottning Sophia kring byalagens bryggor 
i sjön. Där kan möten och träffar ske. 

 20 000 kr som extra pott för byalagen och övriga föreningar i bygden att söka medel 
ur.

 84 000 kr som pott till projektsatsning för att växla upp projekt.

 30 000 kr för Kallendariets drift under två år

 30 000 kr div omkostnader, lokaler bokföring med mera.

Förslaget till fördelning beslutades efter godkännande av alla byalag. Lottie kontaktar 
byalagen samt Drottning Sophias kassörer för uppgifter om utbetalningskonto och 
upprättande av så kallad självfaktura för korrekta bokföringsverifikat.

§ 32 Kallendarium - information och förslag till beslut på upplägg för layout, tryck, 
distribution, kostnader, sponsorer, annonsering, sommarnummer, mm

Information om kostnader. 

Redaktion av Kallendarium (digitalt och tryck) samt kallbygden.com 5000kr per år

Satsningen ingår i ”Utveckling av näringslivet 
och ett förbättrat företagsklimat i Åre kommun 2018-2020”



Tryckkostnad ca 1500 kr per utgåva 3 per år.

Förslaget omfattar kostnader för annonsering, vilka som ska få Kallendarium, tidpunkter för 
när material ska skickas in och när utgåvan ska ges ut, hur distribuering sker. Förslaget 
finns i Kallendariets utgåvor i april och maj. Förslaget beslutades av mötet.

§ 33 Facebookrutiner - information och förslag till beslut om att Kallbygdens Intresseförening
även administrerar en sida av typen anslagstavla. 

Linda informerade om  facebookrutiner för Kallbygdens facebooksida och Visit Kallbygden. 
Intresseföreningen står som avsändare för dessa sidor. Möte har hållits med 
administratörerna där det gemensamt tagits fram förslag för bland annat vad som ska delas 
och inte. Förslaget beslutades av mötet.

§ 34 Projektansökningar - information och fö  rslag till beslut   på 4 olika förstudieansökningar: 

1. Slyröjningsprojekt. Förstudie för att undersöka marknaden och behovet av att 
gemensamt i bygden anlita entreprenör för att röja sly i bygden, hur avtal ska se ut 
och hur prioriteringar ska göras för att möta bygdens, turismens och marknadens 
behov. Ska kunna mynna ut i underlag för en bygdemedelsansökan för att 
genomföra projektet.  

2. Utflyktsmål natur/kultur. Förstudie kring kartläggning av besöksmål kring Kallbygden.

3. Digitalisering. Förstudie kring kunskapshöjning kring digitalisering.

4. Skyltning i Kallbygden. Förstudie kring behovet av uppdaterade/vidmakthållande 
vägskyltar  På ett sätt som lyfter två typer av skyltning och procsesserna för drift och 
underhåll och skyltningens inverkan på hur både bofasta och besökare ser bygden. 
1 Välkomnande och vägledande för turism och besökare samt 2 Trygghets och 
säkerhetsskapande, ex hastighetsskyltar med mera.

De 4 olika förstudieansökningarna beslutades av mötet.

§ 35 Informationsrunda från byalagen inklusive andra föreningar 

- Huså. Snart klar med föreningslista. Huså herrgård öppnar på mors dag. Huså-spelet har 
planerat aktiviteter i augusti. Röjning kommer genomföras på Huså spelets plats med hjälp 
av beviljat bygdemedel.

- Västra Kall. Corona har ställt in planerade aktiviteter.

- Konäs. Har en nyrenoverad bystuga med hjälp av bygdemedel som beviljats.

- Vassnäs – Kallrör. ”Invasion” av älg-turister. Kommer ske utbyggnad av vattenförening mot
Vassnäs med hjälp av bygdemedel som beviljats. 

- Sölvsved – Kall – Back. Ska rusta upp bryggan med hjälp av beviljat bygdemedel. 
Städning av byn och Nedgårdsviken. Delat ut medalj till lokala initiativtagare.

- Kall Södra. Glasar in veranda och förbättrar tak på magasinet med hjälp av beviljat 
bygdemedel. Funderar på att anordna en Kallsjö-regatta runt sjön med privata båtar och 
eventuellt involvera drottning Sophia. 

§ 36 Nästa styrelsemöte (se möteskalender)
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Öppet möte söndag 9/8 i Huså kl 19-21. Informationsmöte för bygdemedelsansökningar 
sker söndag 15 november.     

§ 37 Övriga frågor

Val av ledamöter från byalagen Konäs och Huså skjuts till nästa möte.

Tack till Margareta för fikaservering och till Kjell för fika och dagen.

Uppdatera kontaktvägar för byalagen på Kallbygden.com

Frågor om kommunens ledprojekt kom upp och Ulf  tog med sig frågan om när beslut om 
finansiering kunde förväntas. Protokollet kompletteras med återrapport. 

§ 38 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Mötesordförande Sekreterare

Christer Anders 

___________________ ____________________

Justerare

Linda 

___________________
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