Dagordning 120603
Närvarande : Mats Bergström, Lars-Ove Nilsson, Monica Hansson, Nils-Erik Nilsson,
Pia Palmin, Andreas Rootzen.
Förhindrade : Markku Engström, Ann-Charlott Hilding

1. Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
Frågan fördes på tal om inspektion/ av området. Om det hållits och isf när annars.
Köket ska byggas ut tak på plats
Bastun färdig. Regler måste till för att den inte haspas på utsidan. Lösning för detta
måste ordnas.
Regler upplagda till bokningar. Monica ordnar så det framgår till hyresmän.
Vedbod och annat som ska fixas har Mats lista på.
Frågetecken kring punkt 5 om att Monica mejlar bokningar, oklart vad som menades.
Midsommarfest på gång- viktigt att det meddelas vilka som kommer
Husägarna måste vara medlemmar.

3. Ekonomi
Vi har 19 500 på kontot.
Arrendet betalt. 6583,5 kr blev det.
Projekt Lasarus har det kommit in 9000 ifrån som är inräknat ovan.
Krigshjärta– ej kommit in pengar än? Skulle betalat 3688. Frågan är till vem.
Ny hyra för byn. Minimiavgift 1500/helg (fre-sön) och 15 kr per dygn/delt.
Maten på Dommen gick plus som det kommer köpas porslin för.

4

På gång i byn

Mycket händer men inget specifikt nytt sedan förra mötet.
Vinglas och tallrikar är inköpt till värdshuset och kommer i Augusti
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Bokningar

Har inte kommit in så mycket nytt.
Monica har mejlat svensexegänget att det inte funkar föreslagna helger och ej fått svar sedan dess.
Lasarosgänget är på g
Gröna draken har inte hörts ifrån men det kommer snart, verkar vara grönt
…annars lugnt på bokningsfronten
Behov av reklam, fritt fram att göra när tillfälle ges. Vid osäkerhet ->kontakta Mats
Vi står med bland lajvresurserna på Sverok och exponeras där.
Beslut taget att göra reklam på Gothcon nästa år.

6 Övriga frågor
Fonder att söka pengar ifrån? ex allmänna arvsfonden, är vi berättigade till något av detta?
ex bidrag för byggnationer etc?
Bidrag söktes till dassen men osäkert vad vi fick och bastu/kök är svåra att söka för då de
kräver att det handikappanpassas som vi kunde göra med dassen. Vi har det i åtanke och
kollar med dem vid framtida projekt. Sverok ej beslutat än för bidrag till spis och Dommenarr men ansökningar är inne.
Mats påminner om att söka i god tid då pengarna finns men de sammanträder sällan och
potterna kan ta slut under året.

Förslag lades fram att någon ur styrelsen berättar om Berghem vid stormötet på KIR
samtidigt som Gråfötterna utnämns till hedersmedlemmar.
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Nästa möte

Måndag 9/7 17:00 på plats eller via Skype
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Avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

