Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner
den 31 januari 2009.
Närvarande: Styrelsen och fem föreningsmedlemmar.
§ 1.

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Mötet var med behörighet utlyst.

§ 3.

Till mötes ordförande valdes Reidar Hjalmarsson.

§ 4.

Till mötes sekreterare valdes Ann-Charlott Hilding.

§ 5.

Till justerare och rösträknare valdes Ulf Hilding och Markku Engström.

§ 6.

Verksamhets berättelse godkändes. bilaga 1.

§ 7.

Ekonomisk berättelse för det gångna året redovisades och godkändes. bilaga 2

§ 8.

Revisionsberättelse bilaga 3
Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslog att mötet skall bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9.

Ansvarsfrihet.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10.

Verksamhetsplan 2009 bilaga 4.
Ordförande läste upp verksamhetsplanen för 2009.
Mötet godkände planen i sin helhet.

§ 11.

Budget och fastställande av medlemsavgiften.
Mötet beslutade att inte göra någon förändring av medlemsavgiften.
Mötet ger den nya styrelsen i uppdrag att ta fram en budget enligt
verksamhetsplanen för 2009.

§ 12.

Val av styrelse
Mötet valde Björn Helgesson till ordförande på 1 år.
Mötet valde Markku Engström till kassör på 2 år
Mötet valde Mats Bergström till ledamot på 2 år
Mötet valde Reidar Hjalmarsson och Peter Blomqvist till ledamöter på 1 år
Mötet beslutade att styrelsen internt utser en vice ordförande.

§ 13.

Val av revisor
Mötet valde Ulf Hilding till revisor på 1 år.

§ 14.

Val av valberedning.
Mötet valde Emma Olsén och Nils-Erik Nilsson till valberedning på 1 år.

§ 15

Övriga frågor
Frågan om myggjgare och nya toaletter togs upp.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram budget på både toaletter och
myggjägare. ( eventuellt se om vi kan få någon att sponsra myggjägare och
toaletter. )
Ringens placering på området. KIR kommer att flytta ner ringen till platsen där
ödet låg förra kir. Efter diskussioner om detta väljer mötet att rösta om följande
alternativ.
1. Bygga helt ny ring på ödets plats
2. Bygga om ringen på befintlig plats.
Alternativ 1 fick majoritet så mötets beslut blir att bygga ny ring på ödets plats.
Kartläggning av tältplatser i och runt byn ska genomföras och dokumenteras.
Ingrid har pratat med Bertil Hjälm om att göra detta en gång, så hon tar kontakt
med honom.
Besiktning av husen varje år. Besiktningen ska meddelas i god tid så att
husägaren kan vara med. Styrelsen ska se till att hus ägaren sköter sina åtagande
och att alla skriver på sina kontrakt.
Vad gör man när man hittar sitt hus skadat eller i oordning?
Depositions avgiften som varje arrangör betalar ska användas till att täcka för
utebliven städning och eventuella reparationer. Före och efter varje lajv ska
husen och området besiktigas av arrangören och en kontaktperson från styrelsen.
En kontaktperson för varje hus ska finnas så man kan få kontakt med.
Den som tar på sig rollen som kontaktperson från styrelsen ska vara kvar så
länge som möjligt efter lajvet.
Årsmötet beslutade att låta markku gå före i byggkön i utbyte mot att han
donerar sitt befintliga hus till byn. Detta hus får funktionen arrangörshus.
Markku tar själv kontakt med kommunen för att utverka bygglov för sitt nya
hus.
Årsmötet ställer sig positivt till ett förslag att verka för fadderskap för byns
gemensamma hus samt att verka för delat ägarskap där den befintliga ägaren har
svårt att fullfölja sina förpliktelser.
Styrelsen får i uppdrag att vidareutveckla den befintliga besiktningsmallen.
Planerade arbetshelger
Påsk vecka 15
24-26 April Bygghelg i lajvkläder
Midsommar på byn
Medlemsmöte Onsdagen 877 kl. 19.00 Langebrogård.
Styrelsen kommer att planera en arbetshelg efter arrangemangen i höst.

§ 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

