
Protokoll fört på Berghemsvänners styrelsemöte den 14 november 
2011 över skype.

Närvarande :  Björn H, , Markku E, Lars-Ove N, Monica H,
                     Ann-Charlott H, Andreas R, 

Frånvarande: Ingrid A, Annica S, Mats B, Catharina L, Reidar H.

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi.  
Behållningen på kontot just nu 27.000 :-. Detta innan 
redovisningen från DMH och KIR redovisats. Andreas 
rapporterar att han i morgon sätter in  14.900 från KIR.
Handkassan som Reidar har bör läggas in i kassan under vintern 
för att lättare kunna göre års bokslut till årsmötet. Lars-Ove pratar 
med Reidar.

Värdshuset har kostat mer än planerat men det är godkänt av 
styrelsen.

Oktagonen var budgeterat att kosta 5.000 men det slutade på 
8.000. Detta är bara materiel för bygget.

Container hanteringen kostade 6704:-. Detta ses över så 
kostnaden delas upp på de lajv delat container i framtiden.

4. På gång i Byn  

Arrendeavtalet. Vi har fått ett förslag på att arrendera på 10 år. 
Denna information har varit ut skickad till styrelsen och alla har 
tagit del  av förslaget. Det innebär en höjning på 10% i avgift per 
år, men vi kan söka bidrag för verksamheten på fler ställen tex. 
Allmänarvsfonden. 
Styrelsen beslutar att vi skriver arrende avtalet på 10 år.



Årsmöte den 28/1 i Skillingaryd lokal Svenska kyrkan. Efter 
mötet fest ute i Berghem för de som vill.

Framtiden för Död Mans Hand. Den nuvarande arrangören vill ta 
hand om detta lajv helt utanför föreningen.
Styrelse beslutar att detta är helt arrangörens lajv från och 
med 2011.

Medlemslistan. Nu finns det 83 medlemmar registrerade i 
föreningen. Registret finns på Sveroks sidor. 
https://ebas.sverok.se man loggar in med namn och lösen. Även 
vår hemsida ligger på https://berghem.sverok.net . För styrelsen 
finns det längst ner på sidan inlogg så vi kan komma åt de 
dokument som är bara styrelsens tex. Var nycklar finns, och listor 
vid uthyrning. Alla i styrelsen har fått inloggnings uppgifter om 
ni har frågor kontakta Mats eller Annica.

5.     Bokningar av byn
    
    Bokningar börjar komma in och Monica kommer att lägga in 
   dessa när vi godkänt det. Hon håller även på med att rensa i 
   kalendariet. 
   Ett lajv till i år den 25-27/11. Ann-Charlott är kontaktperson och 
   gör besiktningen.
   

                      
6.               Övriga frågor

  
 Monica undrar om det är möjligt att hon som bokningsansvarig kan 

                   få kontroll på om och när hyran betalts vid lajv. Hon undrar också 
                   varför våra egna lajv inte har kontakt person. Vi bör finna en lösning 

på detta alla i styrelsen tänker till så tas frågan upp igen på nästa 
styrelsemöte.

Ann-Charlott tar upp att det inte är färdigt med värdshuset ännu. 
Taket på köket måste göras om. En kokspis till har kommit så 
planeringen i köket måste göras om. Detta planeras till våren.

https://berghem.sverok.net/
https://ebas.sverok.se/


Reidar planerar att göra djupare brunn och plattform till bad tunnan 
nästa vår, även tjära värdshus taket och göra helt färdigt efter planen.

En fråga till Björn. Hur ska golvet i oktagonen ligga ? 
Man ska följa de golv brädor som redan är lagda.

Nya Jing Jang är intresserade av att hjälpa till i Berghem.

7. Mötes tider  

Nästa styrelse möte innan årsmöte se kallelse.
Nästa medlemsmöte årsmötet se kallelse.

8. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande Sekreterare

Björn Helgesson Ann-Charlott Hilding
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