Styrelsemöte Berghems vänner 11 september 2011
§ 1 Mötes öppnande
Närvarande: Björn, Lars-Ove, Lotta, Catharina, Björn, Mats
Adjungerande: Markku och Reidar
§2 Föregående protokoll väntar vi fortfarande på.
§3 Ekonomisk rapport. Mycket pengar har spenderats under året vilket varit meningen. Värdshuset har
renoverats, Oktagonen har påbörjats, trimmer, myggfångare och kastyxa har inköpts. Taket på nya smedjan
har renoverats (3000:-). KIR-pengarna och ekonomisk redovisning från det lajvet har ännu inte inkommit.
Andreas ser till att de uppgifterna och pengarna rapporteras in till oss alla snarast. DÖH gav en vinst på
13200:-. Dessa pengar hanteras tills vidare av Reidar för att finansiera ny brunn/bastu /badtunneprojektet
vilket kommer att påbörjas närmsta veckorna.
§4-5 På gång i byn och bokningar. Årets besiktning görs idag av Björn och Catharina. Vi väntar fortfarande
på att besiktningsprotokollen från de två senaste åren förs in i Husdokumentet av Ingrid. Vi önskar alla få en
rapport om bokningsläget från Monica samt att dessa bokningar förs in på hemsidan. Även nästa års
preliminära datum för KIR, DÖH och DMH behöver sättas och föras in så inga dubbelbokningar sker. Två
studiebesök på området har genomförts liksom Öppet hus under veckan efter KIR. Detta öppet hus
besöktes av 25-30 personer per dag. Höjdpunkten var förståss Reidars bröllop. Västernlajvet hade 50-55
deltagare och allt fungerade bra.
Gille är planerat till 8-9 oktober
Förslag på städ och bygghelg är 1-2 oktober.
§6 Övriga frågor. Vi tittade på Sveroks dokument som alla fått. Ingen av de icke närvarande i styrelsen hade
sänt några synpunkter. Vi beslutar att den form av medlemsregistrering som Sverok erbjuder skall användas
på vår hemsida. Den behöver komma på plats snarast så vi kan registrera gamla och nya medlemmar på ett
bra sätt och dessutom får ett översiktlig underlag för medlemskontakter. I nuläget har vi 25 betalande
medlemmar. Hur många medlemmar fick vi via KIR och var finns dessa uppgifter? Mats och Annica ser till att
denna registreringsform aktiveras på vår hemsida snarast om det inte redan är gjort av Annica.
Medlemsavgift skall snarast inkrävas från husägare som inte betalt: Kassörens uppgift! Vid nästa årsmöte
måste vi ta ett formellt beslut om att man måste vara medlem för att ha hus i byn då det inte står
någonstans i nuläget utan betraktats som självklart av oss i styrelsen.
Lars-Ove och Ea vill bygga hus. Välkomna säger vi till den förfrågan. Platsen de önskar är den för Ladan. Om
avståndet blir tillräckligt till befintliga hus brandsäkerhetsmässigt avgör om platsen kan godtas. Vi är beredd
att släppa tanken på att behålla den befintliga delen av ladan där vi enligt tidigare möten övervägt
möjligheten att bygga ett allmänt kök.
Christians gamla hus har rivits. Han hade lovat att börja bygga ett nytt i år. Då det inte skett är den platsen
ledig om någon annan vill bygga där.
Vi har ett goggelkonto där Huslista och andra dokument finns. Den som inte kommer in där kontaktar Mats
så får man hjälp. Nya bilder på vissa hus har tagits denna helg och kommer att läggas in i Huslistan liksom
besiktningsresultatet och några andra uppgifter som saknats. Sedan är vi redo att publicera dokumentet i
två former: en med kontaktuppgifter för oss i styrelsen och en på hemsidan men utan husägarnas
kontaktuppgifter eller besiktningsresultat. Mats håller på att uppdatera alla kontaktuppgifter i dokumentet.
Valberedningen bör aktiveras så att de i god tid förbereder sig. Björn kontaktar dom.
Björn föreslår att vi några gånger per år skall skicka ett medlemsutskick till alla medlemmar i föreningen
med aktuell information. Det är viktigt att hålla kontakten för att stimulera engagemanget.
§7 tid för nästa möte. Ordförandes förslag 14 november kl. 18-20. Via Skype. Vid det mötet besluta vi även
om datum för årsmöte 2013.
Ordf. Björn

Sekr. Lotta

