Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner
den 2 februari 2008.
Närvarande: Björn Helgesson, Nils-Erik Nilsson, Alexandra Aneer, Ingrid Andersson,
Mikael Bogren, Ulf Hilding, Anders Hilding, Ann-Charlott Hilding,
Markku Engström, Reidar Hjalmarson.
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Mötet var med behörighet kallat
§ 3. Till mötes ordförande valdes Reidar Hjalmarsson
§ 4. Till mötes sekreterare valdes Ann-Charlott Hilding.
§ 5. Till justerare och rösträknare valdes Nils-Erik Nilsson och Anders Hilding.
§ 6. Verksamhets berättelse godkändes. bilaga 1.
§ 7. Ekonomisk berättelse för det gångna året redovisades och godkändes. bilaga 2
§ 8. Revisionsberättelse
Ingrid Andersson har reviderat ekonomin och funnit den väl förd efter
förtydligande av några kvitton.
§ 9. Ansvarsfrihet. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10. Verksamhetsplan 2008.
Just nu är sex lajv bokade på området. Datum återfinns på hemsidan.
Praktikanter kommer att arbeta på byn under fyra veckor i juni-juli.
Minst två bygghelger är inplanerade i juni. Eventuellt så planeras det in en
innan lajv säsongen . Det kommer att läggas ut på hemsidan så alla vet när det
infaller.
Styrelsemöten och medlemsmöten för hela året kommer att planeras och
informeras om på hemsidans forum.
§ 11. Budget och fastställande av medlemsavgiften.
Inkomster från tre lajv under året. Även inkomster från några andra
arrangemang som är på gång men inte fastlagda ännu.
Mötet fastställde medlemsavgiften till 100:-/ medlem.
§ 12. Val av styrelse
Mötet valde Reidar Hjalmarsson till ordförande på 2 år.
Mötet valde Björn Helgesson till vice ordförande på 1 år.
Mötet valde Markku Engström till kassör på 1 år.
Mötet valde Ann-Charlott Hilding till sekreterare på 2 år.
Mötet valde Ingrid Andersson och Alexandra Aneer till ledamöter på 2 år
Mötet valde Emma Olsén till ledamot på 1år.

§ 13. Val av revisor
Mötet valde Ulf Hilding till revisor på 1 år.
§ 14. Val av valberedning.
Mötet valde Mikael Bogren och Nils-Erik Nilsson till valberedning på 1 år.
§ 15 Övriga frågor
Sekreteraren och kassören kommer att se över medlemslistan och revidera den,
så att allas uppgifter blir aktuella. Vi började med mötes deltagarna och kommer
att på något sätt höra av oss till alla. Om någon misstänker att vi har fel
information så hör gärna av er till oss.
Reglerna för byn blev godkända av mötet med vissa ändringar. Kommer som
bilaga 3.
Förslag på nya hus kontrakt. Mötet beslutade att detta. Se bilaga 4.
Prioriteringar av åtgärder i byn togs upp och mötet beslutade att godkänna dessa,
redovisas i bilaga 5.
Frågan om medlemskap i riksorganisationen SVEROK diskuterades och Mötet
beslutade att föreningen Berghemsvänner ska söka medlemskap i SVEROK.
§ 16. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet samtidigt så bjuder han
alla till kvällens mat och festligheter.

Justeras Justeras

Nils-Erik Nilsson Anders Hilding

