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Verksamhetsberättelse för Kallbvgdens lntresseförening
1.4

april 2019

-

29 mars 2020

Vid lntresseföreningens årsmöte den t4/3 2019 visade det sig att det saknades både ordförande och
sekreterare i föreningen och valberedningen hade inte lyckats hitta nya ledamöter. Det bildades
därför en tillfällig interimsstyrelse (utvecklingsgrupp) som fick i uppdrag att rekonstruera
lntresseföreningen.
I samma veva annonserade Åre kommun om en "pengapåse" som skulle delas ut i kommunens
bygder och pengarna skulle användas till utveckling av näringslivet. Det förslag som fick flest röster
Kallbygden var att uppgradera Kallbygdens lntresseförening till Kallbygdens lntresseförening 2.0.

i

lntresseföreningen har fått 300 000 kr att användas till utveckling av lntresseföreningen och att
strukturera upp organisationen. Föreningen ska även jobba vidare med bl a bygdeutveckling och
nä ringslivsfrågor tillsamma ns med bya lagen, föreninga r och företag.
Under året har styrelsen och framför allt "utvecklingsgruppen" jobbat intensivt med att Uppgradera
lntresseföreningen samt få igång bättre samarbete med byalagen, andra föreningar och näringsliv.
Framförallt att förbättra informationsflödet mellan föreningarna men även ut till övriga i bygden.

Utvecklingsgruppen (nedan kallad AU = arbetsutskottet) upprättade under sommaren en
möteskalender för styrelsemötena. Den har följts under verksamhetsåret och styrelsen har diskuterat
och behandlat olika frågor och beslutat om åtgärder som arbetats fram av AU för att åstadkomma en
förnyad långsiktig organisationsstruktur för informationsflöden, mötesinfrastruktur, samordning av
bygdemedelsansökningar, projektsamordning etc. Detta för att bättre kunna axla den viktiga rollen
som demokratiskt och framåtsiktande samordnare för bygdens företagsamma och samverkande
utvecklingssatsninga r.

att beskriva mera i detalj vad ovanstående innebär så har AU bl a arbetat med att tydliggöra
rollen för ledamöterna som är utsedda av varje byalag och som ingår i lntresseföreningens styfelse.
AU har under verksamhetsåret gjort "hembesök" hos varje byalag (utom ett) och deltagit på ett av
deras styrelsemöte.
För

AU har jobbat vidare med att se över stadgarna och kommit med förslag på vissa ändringar som har
presenterats och godkänts på styrelsemöte och kommer att tas upp till beslut på detta årsmöte.
Vid förra årets årsmöte konstaterades att valberedningen inte fungerat tillfredställande under flera
år, detta.troligen p g a att valberedningens uppdrag vandrat runt mellan byalagen från år till år.
Sölvsved-Kall-Backs byalag fick därför i uppdrag att med hjälp av AU ta fram en fast valberedning för
kommande verksamhetsår bestående av 3 personer.
Val av den föreslagna valberedningen kommer att tas vid årsmötet.

Arbetet med att förbättra informationsflödet och mötesstrukturen har tagit en ganska stor del av
AU's tid i anspråk och gör fortfarande. Detta görs genom att strama upp rutiner för hur dagordningar,
protokoll, ärendelista mm ska hanteras samt att uppdatera maillistor, införa bättre rutiner för utskick
av kallelser, protokoll, information mm till byalagen samt att förbättra annonsering och information
till allmänheten bl. a genom sociala medier. Att införa Kallendarium i pappersform igen har varit ett
önskemål från bygden och inför julen trycktes en testutgåva upp och delades ut i brevlådorna. AU
och styrelsen jobbar nu vidare med att hitta finansiering för framtida nummer i pappersform. AU har
också jobbat med att hitta alternativa sätt att delta i möten och har hittills testat Microsoft Teams vid
ett AU-möte. P g a Corona-utbrottet har testet påskyndats och Microsoft Teams provas nu även vid
detta årsmöte och hoppas fungera så pass tillfredställande att vi kan erbjuda det vid alla styrelse- och
AU-möten iframtiden.
Vidare har styrelsen och AU underverksamhetsåret jobbat med en hel del bygdeutvecklingsfrågor
som delvis genomförts och som delvis fortfarande pågår. Som t ex SOT-punkten (Service Och
Trygghetspunkt) som placerats vid affären i Kall och som skulle haft invigning i dagarna men p g a
Coronaviruset fått flyttats fram. lntresseföreningen har till följd av SoT-punkten också sökt och fått
beviljat infrastrukturpengar och bygdemedel för byte av bränsletankar till drivmedelsanläggningen i
Kall. Styrelsen jobbar också vidare med att undersöka möjligheterna för att söka medel till mindre
bränsleanläggningar i Huså och Kallsedet. Ett annat ärende styrelsen jobbar med är att undersöka
och påverka rutinerna kring återvinningsstationer i bygden.

Hantering av sökta bygdemedel är ett återkommande årligt uppdrag som lntresseföreningen
administrerar genom att samordna byalagens prioriteringar av sökta projekt i bygden. AU jobbar
även för att förbättra rutinerna kring denna hantering. En bygdemedelsgrupp är tillsatt för att
gentemot Kommun, Länsstyrelsen m fl bevaka eventuella framtida förändringarvad gäller
möjligheten att kunna söka bygdemedel.
Angående Områdesstyrelsen som var en kommunal nämnd som ansvarade för Skogsbygården och
skolan i Kall och som lades ned av förra politiska majoriteten, där pågår nu ett arbete med att

återinföra en ny modell av "Områdesstyrelse" som har arbetsnamnet "Lokal demokratimodell för
Kallbygden". En kommunal beredningsgrupp jobbar just nu vidare med frågan bl a utifrån en id6 att
lntresseföreningen ska bli den nya "Områdesstyrelsen" och fungera som en remissinstans gentemot
kommunen.
Under vintern har AU arrangerat och stått värd för ett möte för att samordna företagare i bygden
och ett fortsättninBsmöte är också planerat i Konäs. Där samarbetar styrelsen och byalagen med att

ta fram en företagarförteckning för bygden. I samband med företagarmötet informerade Kommunen
om att de startat upp ett ledprojekt där lntresseföreningen delvis är inblandad.
AU har också undersökt möjligheter för att arrangera kurser i olika ämnen. Bl a en kurs i
marknadsföring genom sociala medier är på gång i Kall och en kurs om hållbar turism i Duved. AU har
under hösten också deltagit i ett par strategimöten för Drottning Sofia-föreningen för att spåna om

idder kring fartygets framtid. Sist men inte minst har AU väckt en id6 om ett slyröjningsprojekt i
Kallbygden. AU ska undersöka om möjligheter till finansiering och övriga förutsättningar och kommer
att lyfta frågan på kommande styrelsemöte.
Styrelsen inkl arbetsutskottet har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Christer Edsholm (ordf.), Hans-Olov Olsson (vice ordf.), Anders Wittenström (sekr.),
Linda Fors (2:e sekr.) Egon Wikström (kassör), Lottie Paulus (2:e kassör).

Ledamöter från de 6 byalagen som ingått i styrelsen:

Västra Kall: Ordinarie Börje Folkesson, Staffan Mårtensson. Suppleant Kerstin Olofsson.
Konäs: ordinarie Hans-olov olsson, Kurt Hyttsten. suppleant py Melander.

Kallrör/Vassnäs: Ordinarie Håkan Mattsson, Johnny Julnes. Suppleant Anna-Karin Bertilsson.
Sölsved/Katl/Back: Ordinarie Emma Englund, lnger Svensson. Suppleant lngrid Rönn.
Kall södra: ordinarie Mats Åhlund, Kjell Brattlund. suppleant Jens Davidsson.
Huså: Ordinarie Marianne Moverare, Lena Gråberg. Suppleant vakant
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 planerade styrelsemöten varav 3 öppna möten inkl
årsmöte + 1 extra styrelsemöte. Dessutom har arbetsutskottet under året haft 14 presidie-/AU-

möten varav l via internet (Microsoft Teams). Styrelsemötena har genomförts hos de olika byalagen
runt om i bygden medan de flesta presidie-/AU-möten genomförts på "fabriken,, i Kall.
I Kallbygdens Fastighet AB som ägs av Kallbygdens lntresseförening

till tOO1zo har Egon Wikström
varit anställd och under viss del av verksamhetsåret även Arne Blom. Fastighetsbolaget har skött
underhåll av Årehus hyresbostäder, Skogsbygården, badet och skola där till viss del även snöröjning
och gräsklippning ha'i ingått. Kallbygdens Fastighet AB äger också butiksfastigheten och
drivmedelsanläggningen i Kall.
"Fabriken" i Kall ägs till 5 % av Kallbygdens Fastighetsbolag AB och lntresseföreningen har därför
förråd och kontor utan kostnad.
Kallbygdens Ekonomiska förening (vindkraften) ägs till 64Yo av Kallbygdens tntresseförening.
Angående årsredovisning hänvisas till Årsmötet för Kallbygdens Ekonomiska förening.
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