Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner
den 2 mars 2014.

Närvarande:

13 föreningsmedlemmar.

§ 1.

Kassören hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Mötet var med behörighet kallat

§ 3.

Till mötes ordförande valdes Lars-Ove Nilsson.

§ 4.

Till mötes sekreterare valdes Ann-Charlott Hilding.

§ 5.

Till justerare och rösträknare valdes Mikael Hilding och Markku
Engström

§ 6.

Verksamhets berättelse lästes och lades till handlingarna. Bilaga 1.

§ 7.

Ekonomisk berättelse.
Kassören redogjorde ekonomin. Vid årsskiftet fanns 74.000 kr på
kontot. Ekonomisk redogörelse. Bilaga 2

§ 8.

Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslog att mötet skall
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Bilaga3

§ 9.

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

§ 10.

Verksamhetsplan 2013 bilaga 4.
Ordförande läste upp verksamhetsplanen för 2014.
Se till att alla lajv som vi planerar blir genomförda. Arbeta med
brandsäkerheten så myndigheten blir nöjd. Arbeta för att få fler
bygg lov och planera vidare för att få en bra och användbar lajv by.
Ordna så att brunnen blir bättre och bygga nytt skydd för den.
Fortsätta med visionsarbetet.

§ 11.

Budget och fastställande av medlemsavgiften. Mötet beslutade att
inte göra någon förändring i medlemsavgiften för 2016.
Skriftlig budget kommer in som bilaga 5. Pengar för brunn finns i
form av bidrag från Sverock. Med den redovisade kassan ser vi inga
problem att genomföra årets projekt.

§ 12.

Val av styrelse
Mötet valde Lars-Ove Nilsson till ordförande på 2 år
Mötet valde Mikael Hilding till kassör på 1år
Mötet valde Björn Helgesson till ledamot på 2 år
Mötet valde Nils-Erik Nilsson till ledamot på 2 år
Mötet gjorde följande fyllnadsval på 1 år ledamöter Noa Engström,
Madelene Johansson, Markku Engström
Mötet valde Louise Herrström som styrelse elev på 1 år

§ 13.

Val av revisorer
Mötet valde Mats Rappe och Danny Kristensen till revisor på 1 år.

§ 14.

Val av valberedning.
Mötet valde Eärendil Enbuske och Louise Herrström till valberedning
på 1 år.

§ 15

Övriga frågor

a)

Byggruppen redovisade vad som hänt och hur vi ska gå vidare.
Bilaga 6. Renovering av befintliga byggnader är tillåtna men
nybyggnad är stoppad tills vi fått godkänt från kommunen.
Eftersom området är registrerat som fritidsområde arrenderas av
en förening så måste vi ha ut en sotare för att sota våra
skorstenar. Vi är en förening och ingen juridisk person, detta
innebär att inga hus är personlig egendom, våra kontrakt räknas
inte. Vi tackar Byggruppen för årets arbete och ser framemot
kommande år.

b)

Alla kaminer på området kommer att plomberas om de inte tas
bort. För att få ha kamin i huset måste man ansöka om tillstånd.
Föreningen står för kaminen i värdshuset och härdarna i köket.
Dessa föreskrifter kommer från sotarna som inspekterade
området på begäran av brandmyndigheten.

c)

Nya kontrakt för förvaltning av hus håller på att tas fram.
Föreningen kommer i framtiden bara ha förvaltare till husen
detta för att vi som förening ska kunna hyra ut till externa
arrangörer. Kontrakten för uthyrning kommer att tas fram. Vem
som gör detta är inte beslutat ännu.

d)

Styrelsen föreslår bifall till Björn Helgessons begäran om pengar
för att avsluta bygget av oktagonen.

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 15.

e)

Åldersgränsen på lajvet DÖH. Mötet beslutar att prata med
arrangören om varför denna gräns kommit in. Förklaringen om
dålig brandsäkerhet kan föreningen inte godta då vi arbetar med
brandsäkerheten och löser det innan lajvet. Ordförande
kontaktar arrangören och de får förklara sig. Om de inte kommer
med någon godtagbar förklaring för åldersgränsen så tas den
bort av föreningen. DÖH har alltid varit för alla och vi tycker det
ska vara så med nybörjar lajv.

f)

Hur arbetar vi med att göra byn brandsäker. En fast punkt på
föreningens dagordning. Tillbudsrapporter ska alltid lämnas efter
att någon varit där. Köpa röda plast hinkar som brand hinkar.
Brandsläckare utplacerade och märkta på området. Brand tunnor
med hink. Brand filt ut placerad och uppmärkt. Svaret till
brandmyndigheten bilaga 7.

g)

Informations grupp. Styrelsen frågar Nils-Erik om han kan med
hjälp av någon mer bli en grupp som sköter föreningens
information utåt.

h)

Hyresjusteringar. Styrelsen tittar på förslag om justeringar.

i)

För att hyra området innan vi fått klart från myndigheten så
gäller följande. Hyra över dagen ej medlemskrav. Hyra för
övernattning Krav på medlemskap

j)

Det kommer att sättas upp en markerad plats för miljöfarligt
avfall. Den blir i närheten av containern. Allt på en plats så får vi
köra och lämna på återvinningsstationen. Nytt insikts skydd för
containern kommer att sättas upp.

k)

Aktiviteter för att vis upp vår verksamhet i Vaggeryds kommun
den 6 juni. Är ni intresserade av att hjälpa till så kontakta
Markku. Loke kommer att uppträda.

Nästa styrelsemöte sker via Skype när ordförande kallar

§ 16

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras

Justeras

Mikael Hilding

Markku Engström

