Protokoll fört på Berghemsvänners styrelsemöte den 21 februari
2011.

Närvarande : Ingrid A, Reidar H, Björn H, Mats B, Markku E,
Ann-Charlott H, Andreas R, Madelen W.
Gäster:
Monica H, Lars-Ove N, Chatarina L.

1.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.

3.

Ekonomi.
Behållningen på kontot 70.786:Utförligare redovisning sker på dagens årsmöte.

4.

På gång i Byn
Reidar undrar om någon annan kan vara kontakt för lajvet nästa
helg. Ann-Charlott ställer upp på och tar över.
Ingrid föreslår att vi väntar med bygget av bastu och bad tunna.
Reidar svarar att vi planerar att påbörja dessa under året, efter att
värdshuset är avslutat.
Projektet öppet hus vecka.
Vi har planer på att veckan efter KIR ska vara öppet för
allmänheten. Ann-Charlott har kollat vad som gäller för att driva
kaffe under denna vecka. Markku har fått in byn i komunens
karta trollstigar och häxroller.
Styrelsen beslutar att vi bildar en projekt grupp för denna
verksamhet, och att Markku blir sammankallande.
Markku har ordnat så att det röjs runt byn redan nästa vecka. Han
kommer att köpa in en trimmer/röjsåg till byn.

Arrangemangen var många förra året med våra egna så blev det
11 totalt. Förhoppningen är att detta året blir lika bra. Årets första
blir redan den 4-6 februari.
Under vårens bygghelger ska värdshuset byggas färdigt. Detta
kommer att ta två helger enligt Reidar. Reidar presenterade
ritningar på nya bord och bänkar till värdshuset.
Nästa projekt som startas under året är att få en djupare brunn och
börja bygga bastu och bad tunna. Detta kommer troligen inte bli
färdigt i år.
Nästa projekt blir oktagonen bygglov har sökts och vi beräknar
att det tar tre år att färdigställa.
Ny ordförande i byggruppen är Markku.
Andreas och Teomyr planerar att tillsammans bygga på den plats
som Teomyrs hus stod.
5.

Bokningar av byn
Vi har fått en boknings ansvarig Monica Hansson.
I dags läget har vi följande bokat
4-6 februari
15-17april bygghelg
22-25 april bygghelg
29april-1maj bygghelg
5-8 maj Rangvalds Hird
27-29maj Domen över Hjorvald
13-17 Kampen i ringen
2-4 september Död mans hand

6.

Övriga frågor
Genomgång av dokument för föreningen.
Dokumentet om Dassen är förändrat och godkänt av styrelsen.
Texten om komposten ändrad och godkänd av styrelsen.
Besiktning av husen behöver uppdateras dett görs när alla ny
ändringar om husen är genomförda.
Parkeringstillstånd. Vi beslutar ändra texten och namnet. Förslag är
Ägarhänvisning för parkerade fordon.
Skötsel och drift av elverk. Dokumentet godkänns med viss ändring.
Drift och skötsel av kylskåp. Dokumentet godkänns men vi lägger
till telefonnummer.

Mats informerade om den nya hemsidan. Styrelsen kommer att få
inloggningar till egen sida. Även vår boknings ansvarige kommer
att kunna logga in och lägga in bokade arrangemang på sidan. Sidan
kommer att uppdateras efter behov.
Björn informerar om de motioner som kommit till årsmötet.
Mygg maskin . Markku har forskat lite och ny finns det andra
modeller på marknaden. Styrelsen ger Markku och Reidar i uppdrag
att inför nästa styrelsemöte tagit fram ett förslag på lämplig lösning.
Reidar vill sälja sitt kylskåp till föreningen. Styrelsen beslutar att vi
köper det för 900:-.
Medlemslistan. Markku har problem att hålla listan då allt försvinner
när hans dator slutar fungera. Mats föreslår att vi lägger den på
hemsidan. Kassören ansvarar för att listan är uppdaterad.
Nytt arände avtal måste skrivas. Denna gång ska det stå på
Berghems vänner. Björn tar kontakt med Smedberg. Hur det nya ska
se ut diskuteras på nästa styrelse möte.

7.

Mötes tider
Nästa styrelse möte över skype 20/3 kl. 19.00
Beslutar vid varje möte om ny mötes tid.

8.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande

Sekreterare

Björn Helgesson

Ann-Charlott Hilding

