Styrelsemöte Berghems Vänner inför Årsmöte
Skillingaryd 28 Jan -12 13:00-15:00
Närvaro: Björn Helgesson, Markku Engström, Mathilda Engström, Lars-Ove Nilsson, Tommy
Melin, Pia Palmin, Mats Bergström, Andréas Rootzén och Monica Hansson
Frånvarande: Annica Strand, Ingrid Andersson och Ann-Charlotte Hilding

§1

Mötet öppnas och Björn hälsar alla välkomna
Björn låter meddela att arrende är klart på tio år framöver.

§2

Ekonomi
Vi har 50 tkr och räknar med att få in 50 tkr under året på intäkter och bidrag.
Dessa förslår vi till årsmötet att fördela enligt följande:
Brunn
15 tkr
Värdshus
9 tkr
Oktagon
3 tlkr
Inköp
15 tkr
Fasta kostnader
15 tkr
Rörliga kostnader
9 tkr
övrigt kostnader
1 tkr
medlemsfest
3 tkr
Kvar
30 tkr

§3

På gång i byn
6 preliminära bokningar finns under säsongen.
Många frågor har kommit in som diskuterades.
Maxgräns -vi har ej
Hur många kan utfodras -ca 400, mer efter omarbetat kök och fältkök, uppemot 750.
Toaletters kapacitet - 3 kubik avföring utan tömning
Vägens kapacitet - gjord för timmerbilar, men lite flaskhals,
Om Kirlingar kan hyras - Höra med KIR-gruppen
Är SVT-Barda välkomna? - Hjärtligt välkomna men vi vill att området omnämns.
Filma, drakar och demoner projekt - Vanlig hyra om de vill vara ostörda.
När finns det Containrar? -Efter överenskommelse, bokas via oss
När är det Jaktsäsong - Arrendatorn (vi)ska undvika mitten av aug till nyår, älgjakt helig

§4

Verksamhetsberättelsen för 2011 gicks igenom.

§5

Verksamhetsplan för 2012 är så gott som samma som föregående år.

§6

Arbetsfördelning i styrelsen
Avgående ordförande skickar med förslag på lista över arbetsfördelning till ny styrelse.

Tanken är att avlasta i styrelsen och ev delegera till andra utanför styrelsen. Övriga tankar
som först på tal är att PR och marknadsföring bör vara två olika som kan arbeta tillsammans
och detsamma för Boende och Byggansvarig där två gemensamt kan ta ev konflikter. Detta
och att upprätthålla policydokument och medlemsförteckning lämnas över till ny styrelse
§7

Övriga frågor:
2 tkr beviljas till ny murad ugn till värdshuset.

Byn har behov av en bra yxstubbe för yxkastning. Beslut fattades om att införskaffa en.

Reidars önska bygga hus. Vill bygga 2013, bygglov krävs då det räknas som rejält bygge.
Dialog med styrelsen önskas ang placering. Eloge för bra satsning.
Svarta Galten har blivit av med sitt område. Förslag framkom att vi erbjuder dem plats i vår
by för att inte gå miste om eldsjälar och materiella medel, kontakt bör tas.
Nytt hus på andra sidan bäcken kommer att byggas.
Spång ner till bäcken föreslås som framtida projekt. Idén sparas tills dess någon är villig att
göra jobbet
Markku kommer bjuda ut AME och kollegor till rövardag på området.10 maj.
Bygghelger föreslås helg innan påsk, påskhelg samt helg efter påsk (Om ingen hyr byn)
Död mans hand
Vill inte stå som ensamma ägare av lajvet men vill ha egen budget
Vi vill veta om huvudarrangör hoppar av arrangemanget senast nyår
varje år. Dialog med Monica ang bokningar, ev även västernfest i maj.
Alternativ till hyra att de som deltar blir medlemmar istället för att på
så sätt få in pengar till föreningen. Ger möjlighet till att växa men på
sikt kan föreningen få in mer pengar om lajvet växer som det ser ut
idag.
Hemsidesfrågor
Ändringar på hemsidan och vem som är ansvarig för dessa. Ny styrelse ser över detta.
Förslag att vi marknadsför oss till Prolog och att affisch görs. Mathilda
försöker göra något till detta och föreningen betalar. Pia tar med och sätter upp.
Andréas säljer sitt hus till Monika. Styrelsen ger sitt godkännande.
Midsommar, önskemål om att medlemmar får vara på området om byn inte är
uthyrd. Bygga, dricka lite och umgås.
Nytt datum för möte? Nya styrelsen konstituerar sig och lägger datum för åren.
§8

Mötet avslutas

