Styrelsemöte Kallbygdens Intresseförening
Plats: Microsoft Teams
Datum: 31/01-2021
Tid: 19:00-21:00
Närvarande: Hela styrelsen utom Kalls södra byalag
Detta mötesprotokoll är rensat från personuppgifter, original finns hos
intresseföreningen.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§ 2 Val av mötesordförande
NN
§ 3 Val av mötessekreterare
NN
§ 4 Val av justerare
NN
§ 5 Genomgång och godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 6 Föregående protokoll/ Ärendelista
Delar från föregående protokoll/ärendelista lyftes, exempel på dessa var:




Ny kock till skolköket i Kall efter påtryckning så att tjänsten annonserades på nytt.
SOT-punkten är ”klar”, avtal saknas.
Arbetet med förbättrade återvinningsstationer i Huså och Kallsedet är klart.

§ 7 Informationsrunda från byalagen inklusive andra föreningar





Västra Kall: Inget nytt att informera
Konäs: Arbete med att bilda en separat vattenförening som inte tillhör byalaget.
Årsmöte skjuts på framtiden på grund av covid19, årsmöte kommer därför inte ske
före intresseföreningens årsmöte. Tomtförsäljning fortgår. Troligt är att
bygdemedelsprioritering sker digitalt.
Vassnäs-Kallrör: Osäkerheter kring hur årsmöte och prioritering av bygdemedel ska
genomföras, förhoppningen är att det går att genomföra utomhus. 4 stycken i
byalaget är helvaccinerade.
Satsningen ingår i ”Utveckling av näringslivet
och ett förbättrat företagsklimat i Åre kommun 2018-2020”





Sölvsved-Kall-Back: Sökt pepp-pengar, årsmöte planerat 14e mars (digitalt), beredd
att sponsra Kallendarium.
Kall södra: Inte närvarande.
Huså: Diskuterat nya stadgar för byalaget och har tillsatt en grupp för att ta fram
förslag. Frågor kring vad byalaget ska göra och hur medlemskapet ska se ut. Delar
gärna med sig av erfarenheter efter att ha uppdaterat stadgar. Öppet digitalt möte
14e februari, öppet årsmöte digitalt 14e mars. Kommunen har tagit ett enhälligt
beslut att Husåvägen ska vara prio 1 för asfaltering.

§ 8 Ekonomi





Gamla surdegar städade. 75 000kr i skuldavskrivning mot vindkraftbolaget.
127 000 av de 300 000 Bucht pengarna är förbrukade, övriga medel är fonderade till
bland annat pepp-pengar, Kallendarium, administration, uppväxlingspengar.
Kallendarium har fått en del sponsorpengar. Årliga tryckkostnader ligger på 70008000 kr vilket är en rimlig summa att budgetera för kommande år.
Föreningen har aktier i destination Åre till ett dagsvärde motsvarande 10 000 kr

§ 9 Vindkraft/ fastighetsbolag
Intresseföreningen äger fastighetsbolaget till 100 %, Förlängning av avtal med Årehus måste
ses över, i nuläget är det bara avtalat om 1 år i taget.
§ 10 Uppföljning av frågorna från bygdeberedningsgruppen för ”Lokal demokrati i Kall”





Diskussion kring frågeställningar om lokal demokrati. Vara med och påverka
framtiden, enkelt med lokal demokrati när de känns nära till beslut. Drivet är att vilja
framåt till långa kloka långsiktiga beslut. Hinder kan vara att få människor är
engagerade, hur man ska få dem engagerade. Förslag, spets frågor, mentorskap
och naturliga generationsväxlingar, låt nyinflyttade vara med.
Övriga inspel från mötet. Fastboende in, bostäder saknas,
Mötet beslutade om att öppet processmöte, avseende lokal demokrati tillsammans
med bygdeberedningsgruppen, sker digitalt den 28/2 kl:18-21

§ 11 Information om fördelning av ”pepp-pengar”
4 aktiviteter utvalda som får 5000kr var





Kalls IF- Bygdefest
Kall södra- Utveckling av Kallsjöregatta
Sölvsved Kall Back- Midsommarfest
Kultur kring Kallsjön – Medfinansiär till något av de övriga förslagen (troligtvis
Kallsjöregattan)

§ 12 Utvärdering av Kallbygdens intresseförening 2.0


Byalagen positiva till de insatser som är gjorda och den prioritering som är gjord. Bra
med en grupp som driver arbetet framåt, däremot kan arbete förbättras avseende
kommunikation som ses som en utvecklingsfråga.
Satsningen ingår i ”Utveckling av näringslivet
och ett förbättrat företagsklimat i Åre kommun 2018-2020”

§ 13 Bygdemedel


Underlag har kommit från kommunen för utskickning till byalagen för prioritering.
Byalagens prioriteringar ska vara klara och inskickade till sekreterare den 17e
februari. Underlaget ska sedan vara kommunen tillhandahållet den 21a februari.

§ 14 Information om ny ledamot och kassör + ”finansdepartementet”
Valberedningen informerad om att ny kassör och ny ledamot behöver väljas in vid
kommande årsmöte. AU-UG har diskuterat möjligheten att tillsätta en grupp som kan stötta
kassör, det vill säga fler med ekonomisk kompetens som tillsammans kan hjälpas åt.
Kompetensen behövs om vi ska agera på den nivå vi gör idag. Frågan bör lyftas i respektive
byalag
§ 15 Förslag på möteskalender
Granska föreslagen möteskalender och kontakta sekreterare vid synpunkter.
§ 16 Kallendarium



Mötet beslutade att byalagen betalar 500kr per år till Intresseföreningen under
förutsättning att Huså, Kallrör-Vassnäs samt Kall södra får ok av sin egen styrelse.
Mötet beslutade att företag som vill annonsera betalar en årsavgift på 1000, 3000
eller 5000 kr. Företagets förutsättningar och vilja avgör beloppet.

§ 17 Information om kommunens ledprojekt
Kommunen har fått pengar för att arbeta med leder (skoterleder till vandringsleder). De
söker nu projektansvarig.
§ 18 Information företagsamhet
Grupp bestående av NN, NN och NN. Har listat företag per byalag. Kommer skickas ut till de
olika byalagen för genomgång. Syfte att skapa lista över företag i bygden.
§ 19 Ansvarig för Facebookrutiner
Finns ett antal redaktörer som arbetar med information via Intresseföreningens Facebook
sidor. Gruppen skulle behöva en formellt sammankallande, gruppen får i uppgift att leta efter
lämplig kandidat.
§ 20 Årsmöte 28/3
Kommer ske digitalt
§ 21 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 22 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

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

Mötesordförande

Justerare

_____________________

____________________

Sekreterare

_____________________

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

