Protokoll fört på Berghemsvänners styrelsemöte den 20 mars
2011 över skype.

Närvarande : Björn H, Mats B, Markku E, Catharina L, Lars-Ove N, Monica H
Ann-Charlott H, Andreas R,
Frånvarande: Ingrid A, Annica S.
1.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.

3.

Ekonomi.
Behållningen på kontot just nu 73 104 :-.

4.

På gång i Byn
Planerna på en vecka med öppet hus i byn arbetar Markku vidare
på tillsammans med sin grupp.
Frågan om en myggmaskin, återkommer nästa möte då inget är
klart ännu.
Under påsk helgen planeras att bygga klart taket på värdshuset.
Chatarina tar kontakt med Reidar och kollar om något saknas för
att genomföra helgens byggen.
Annica har skickat en ritning för ombyggnad av Ekehuvuds hus.
Vi avvaktar tills vi fått mer information om var och när.
Björn har sökt och fått bygglov för den nya samlings platsen
(Oktagånen ) vid gamla ringen.
Markku håller på att ta fram en situations karta över byn där man
kan lägga in sitt eget bygge i byn.

5.

Bokningar av byn
4-6 februari vinter lajv
15-17 april bygg helg
22-25 april bygg helg
29 april-1 maj bygg helg
5-8 maj Ragnvalds hird
27-29 maj DÖH
30 juni-6 juli Lajv kollo
13-17 juli KIR
30 aug ????
2-4 september Död Mans Hand

6.

Övriga frågor
Hemsidan. De sidor som ska vara dolda är kvar att göra. Annica
undrar om Mats har gjort klart Innloggningen?
Inloggningen är på gång enligt Mats han kommer i dagarna att
skicka ut till de som är berörda. Han börjar med bokningsansvarig.
Han vill slå fast att Annica är ansvarig för hemsidan men att han
kommer att hjälpa och stödja henne. När vi vill ha in något så skicka
till båda så är risken mindre att det missas.
Arrende avtalet. Björn har skickat ett förslag på nytt avtal via datorn,
men inte fått svar. Han undrar nu om vi vill att han skickar en
papperskopia.
Styrelsen beslutar att Björn skickar en kopia och ett medföljande
brev som förklarar varför vi skickar förslaget så här.
Kontraktet mellan BHV och KIR arrangören. Björn läste upp det
kontrakts förslag han fick hem för påskrift. Detta skiljer sig lite från
de slutkontrakt som skickats via mail. Styrelsen beslutade att skriva
under och informera att vi observerat att kontraktet skiljer sig från
det slutgiltiga som mailats.
Markku har fått en förfrågan om vi vill delta på medeltidsdagarna
vid Nydala Kloster vecka 33. Markku har några ungdomar i
föreningen som vill vara där och hålla marknad.
Styrelsen tycker att detta är bra och ber Markku bevaka detta.

Chatarina undrar om det finns någon senare besiktning av husen än
den hon hittade från 2008.
Husen besiktigades senast 2010 men ingen vet var besiktnings
protokollen tagit vägen. Vi får ta upp detta på nästa möte.
7.

Mötes tider
Nästa medlemsmöte 23/4 kl. 19.00
Nästa styrelse möte 12/7 kl. 11.00 Medlemsmöte kl. 12.30

8.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande

Sekreterare

Björn Helgesson

Ann-Charlott Hilding

