
 

Öppet styrelsemöte Kallbygdens Intresseförening   
 
Detta mötesprotokoll saknar personuppgifter. Protokollet är justerat men ej signerat, 

originalet finns tillgängligt via Kallbygdens intresseförening 

Plats: Microsoft Teams 

Datum: 30/1- 2022 

Tid: 19:00-21:00  

Närvarande: 20 st 

§ 1 Mötets öppnande 

Vice ordförande intresseföreningen öppnade mötet 

§ 2 Val av mötesordförande 

Vice ordförande intresseföreningen 

§ 3 Val av mötessekreterare 

Sekreterare intresseföreningen 

§ 4 Val av justerare 

Ledamot Västra Kall 

Ledamot Sölvsved Kall Back 

§ 5 Genomgång och godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 6 Avstämning ärendelista och föregående protokoll 

Hoppades över 

§ 7 Presentation av enkätsvar ”Lokal demokrati i Kallbygden” 

Bygdeberedningsgruppen presenterade svar från enkätundersökningen. 

Bygdeberedningsgruppen riktade stor eloge till bygdens invånare som svarat samt anställda 

på kommunen som hjälpt till med fysiskt utskick av enkäterna. 

Nedan presenteras en kortare sammanställning av det som presenterades. 

Totalt 55% av hushållen har svarat på utskicken. 17 stycken svarade på tidigare digitalt 

utskick och 84 som svarade på det fysiska utskicket. 14 stycken har svarat att de kan delta i 

fördjupande intervjuer.  

Vad är viktigt för dig för att uppleva inflytande och delaktighet?  

- Information från kommunen och intresseföreningen är i topp.  

Vilka framtidsfrågor tycker du är viktiga i Kallbygden/din bygd eller by?  



 

- Tillgång till butik och bensinstation, tillgång till kommunal service samt infrastruktur. 

Ett axplock av de fritextsvar, 44 totalt, från svarande redogjordes för. 

Presentationen i sin helhet bifogas mötesprotokollet.    

§ 8 Lokalekonomisk analys     

    -Resultat från lokaldemokrati Kallbygden 

    -Kommunikationsgruppen  

Kommunikationsgruppen har haft möte och avhandlat både den egna hemsidan och den 

interna kommunikationen. 

    -Logotype 

Kommunikationsgruppen har lyft frågan om logotyp. Kommunikationsgruppen har bett 

konsult om förslag på logotyp. Konsulten presenterade de olika förslagen och hur hon 

resonerat kring dem. Vid slutet av presentationen presenterades även förslag på hur 

byalagen skulle kunna utveckla dem så att de kan ha en egen logotyp i linje med 

intresseföreningens. 

Förslagen kommer att skickas till byalagen med tydlig information kring vad som efterfrågas. 

§ 9 Bygdemedel 

    -Priortieringsmöte (när?) 

Underlaget har skickats ut till byalagen för prioritering, det behöver vara inskickat till 

Kallbygdens intresseförening senast den 12/2.  

Ansökan som gällde Huså V/A hade vid ett första tillfälle fått avslag. Det har skett 

kommunikation mellan sökande, kommunen och Länsstyrelsen om avslaget. Det kommer 

komma besked i närtid om ansökan avslås eller om den är godkänd för prioritering. 

Det beslutades att Huså V/A’s samt Vassnäs bygdegårds ansökan ska prioriteras av 

byalagen även om de inte var med som godkända i utskicket som gick ut. OM de inte 

är godkända, stryks de ur byalagens prioriteringar.  

    -Flödesschema 

Kort presentation av flödesschema för bygdemedelsansökan. Flödesschema kommer 

skickas ut. 

§ 10 Fastighetsbolaget - nyanställning, avtal SOT-punkt mm  

Kassör informerade om avtal för SOT-punkt. Avtal har träffats mellan kommun och 

Kallbygdens intresseförening. Kallbygdens intresseförening står för driftkostnaderna i form 

av el-räkningen. Kommunen står för allt drivmedel (HVO) till anläggningen, uppföljning och 

dokumentering samt löpande service och underhållskostnader. Kommunen ersätter 

Kallbygdens intresseförening för utbildning och övning (testkörning m.m.). 

Intresseföreningen svarar för att det alltid finns någon på plats som vet hur SOT-punkten 



 

fungerar och kan användas. 1 gång per månad kontrolleras utrustningen. Avtalets giltighet 

sträcker sig till 2025. Det kvarstår avtal mellan ICA Nära kall och intresseföreningen.  

Tack riktas till kassör som lagt ner mycket tid och energi för att få till avtal.  

Vice ordförande informerade om att NN ska anställas som fastighetsskötare i 

fastighetsbolaget. 

§ 11 Valberedningen - inför årsmötet  

    - Kort information kring rollerna och vad de tar i tid 

Kassör, beskrivning av rollen. Tydliggöra för hur ekonomin ser ut och hantera bokföringen. 

Det dagliga arbetet inte särskilt betungande, däremot kan större insatser krävas vid projekt 

eller i samband med avtalsskrivande. Nuvarande kassör hjälper till vid överlämning. Gör 

årsbokslut i samband med årsmöte.  

Sekreterare, beskrivning av rollen. Skriva protokoll, bjuda in till möte, skicka ut dagordning 

med mera.  

§ 12 På gång i Kallbygden 2022 - 2023 

   -Evenemangsplaneringsträff 

      Kung Oscar ll resa genom Kallbygden för 150 år sedan -NN 

Önskas att det sker evenemang för att högtidlighålla resan. Kontakt har tagits med 

kungahuset. Det efterfrågas intresserade som tillsammans kan hjälpas åt att skapa 

aktiviteter under året 2023.   

   -Arbetshubb i Kallbygden 

Förslag om att göra en enkät-undersökning för att undersöka marknaden för arbetshubb i 

Kallbygden. Sekreterare vill göra en marknadsundersökning som senare levereras till de 

som vill ha underlaget och ge dem möjlighet att göra affär.  

Möjligheten att kombinera gym med arbetshubb lyftes. Just nu eftersöks lokaler där det 

skulle gå att driva gym-verksamhet. 

Förslag att det vid nästa styrelsemöte beslutas om Intresseförening ska göra 

marknadsundersökningen eller om det ska ske i egen regi. 

   -Laddstolpar 

Kontakt har tagits med region Jämtland/Härjedalen för att se vilka möjligheter som finns 

kring laddstolpar/laddinfrastruktur. Det kommer bli ett digitalt möte där regionen berättar om 

möjligheterna. Det annonseras om detta på Kallbygdens Facebook.  

   -Fiskodling 

Ordförande har varit i kontakt med ansvarig för fiskeodlingen. Avvaktar besked från 

kommunen om utökat område, byggstart första etapp till våren, andra etapp nästa år. 

Finansiering säkrad och strömförsörjningen är inga problem.  



 

   -Full täckning Anjan 

Projektet är nedlagt. 

§ 13 Diskussion inför beslut om policy om spridning av partipolitisk information. 

-Förslag: ”Kallbygdens Intresseförening ska inte aktivt medverka till att sprida information 

och budskap om och från politiska partier eller andra politiska eller religiösa organisationer. 

Detta gäller vid informationsspridning från Intresseföreningen via mail ut till byalagen samt 

även genom Intresseföreningens digitala medier såsom Kallbygdens Facebooksida och 

Kallbygden.com”. 

Frågan behöver lyftas i de olika byalagen och förslaget behöver ses över och anpassas efter 

synpunkter. 

§ 14 Informationsrunda från byalagen inkl andra föreningar 

   -Kall södra 

   -Sölvsved Kall Back 

   -Huså 

   -Vassnäs Kallrör 

   -Konäs 

   -Västra Kall 

Ingen information 

§ 15 Nästa möte - Årsmöte 27 mars i Huså 

§ 16 Övriga frågor 

§ 17 Mötets avslutande 

Mötesordförande avslutade mötet 

 

 

 

 


