
Protokoll fört på styrelsemötet för Berghemsvänner den 13/5 2012 via skype. 

Närvarande : Mats Bergström, Lars-Ove Nilsson, Monica Hansson, Nils-Erik Nilsson,   

                       Pia Palmin, Ann-Charlott Hilding                   

Förhindrade : Markku Engström, Andreas Rootzen. 

 

1. Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet. 

2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna. 

3. Ekonomi 

Lars –Ove undrar om fakturan på arrendet kommit fel för han har inte fått någon. Det 

räcker att han får reda på vilken summa som ska betalas så gör han det.               

Vi har just nu 30.000 på kontot innan arrendet betalts. 

Lars-Ove undrar om det kommit pengar från Sverock, deras insättningar syns inte på 

kontot. Fick en del summer som satts in av Mats så nu vet han vilka konton Sverock 

använder. 

Nils-Erik rapporterar att vi nu är 31 medlemmar varav 26 som betalt. 2 familje 

medlemskap. Det ska vara minst en medlem från varje hus.  

Medlemskap som följd av deltagande i lajv på byn kommer endast att erbjudas i KIR 

kampanjen. 

 4        På gång i byn 

           Bygghelg vid Kristihimmelfärds helgen torsdag till söndag. 

          Nils-Erik har inspekterat husen. Han hittade vatten tunnor utan vatten. Det kommer att 

.         göras en större inspektion under bygghelgen.       

Conteiner. Denna fråga har nu tagits av styrelsen. Styrelsen beslutar att. En container       

kommer att sättas ut i Mars och tas in i november. Containern ska ha lock och tömmas 

tre gånger under tiden. 

Ekehuvuds hus. Detta har rivits men golvet är kvar. Det ska byggas upp nästa år. 

Bygga färdigt köket nästa bygghelg om det går, minst nytt tak. 

Bastun färdig och testad. 

Oktagonen har nu ett helt golv. 



2-3 juni bygga ved bod. 

Extra arbete om någon vill bygga när de är där. Byta taket på gamla smedjan. Titta på 

och hugga en ny stig till bäcken med anslutning till bad tunnan. 

Uppdatera hus listan vid inspektionen. Använda den befintliga lathunden vid inspektion 

vi uppdaterar den senare. Mats kontaktar husägarna. 

5     Bokningar 

      Monika mailar bokningarna. 

Midsommar fest med marknad och annat. Festen blir i form av knytkalas men föreningen 

står för Ny potatis. Mats gör en sida på Face Book för anmälan och info. 

Högst två personer från föreningen i kontakt med arrangörer. En som kontaktperson via 

mail och en som fysiskt inspekterar innan och efter. 

6    Övriga frågor 

    Micke Dahlen vill bygga hus. Han hänvisas till Markku. 

   Alla hus ägare är inte med i föreningen. Dessa kommer att kontaktas och om inte 

medlemsavgiften betalas så mister de sina hus. 

   Pia får uppdraget av styrelsen att vara kontakt person för husägarna. 

   Nils-Erik kommer med ett förslag till ny taxa vid uthyrning.  Mini avgift vid under 30  

   deltagare 1 500: - per helg. Sedan 15kr/dygn och deltagare. T.ex. Tre dygn 45kr/ deltagare.            

Styrelsen tänker över detta och tar beslut nästa möte. 

   Utskick till medlemmarna med information om våra lajv. 

   Ann-Charlott föreslår att vi tar in spelmansgruppen Gråfötterna som hedersmedlemmar i     

Berghemsvänner. Styrelsen beslutar att detta gäller från 2012. 

7     Nästa möte 

      3/6 kl 19.00 via skype 

8     Avslut 

     Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 


