
Protokoll fört på styrelsemötet för Berghemsvänner den 9/7 2012 . 

 

Närvarande: Nils-Erik Nilsson, Markku Engström, Monica Hansson, Andreas Rootzen, 

 Lars-Ove Nilsson, Ann-Charlott Hilding, Mats Bergström, Pia Palmin. 

Förhindrade:  Chatarina Levinsson 

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Föregående protokoll ska tas fram, gås igenom nästa möte. 

3. Ekonomi 

På kontot just nu 28.500 :-.  

Inkomsten från Krikshjärta har kommit in och även bidraget till ugnen. Vi väntar även 

på bidraget för midsommar festen. 

Utgifter 1 500:- för slamtömning av toaletterna. Vi har även en räkning på containern 

att vänta. 

4. På gång i byn 

a) De som tagit över Vargs hus planerar att riva och bygga om i vår.  

b) Christian kommer att börja bygga på sitt hus veckan efter KIR. Det är Teomyrs hus 

vid Värdshuset. 

c) Köket har fått egen toalett och dusch. Detta finns p baksidan av värdshuset. 

Viktigt att toan bara är för personalen i värdshuset och att ingen annan går dit. 

d) Sven vill ha tag i stolpar till western lajvet. Vi kan ta ner några unga björkar. 

e) Det ska göras en skylt att ställa på vår släp kärra, där det informeras om att det 

pågår lajv. Det ska även stå att inga bilar ska finnas på området.  

5. Bokningar 

Flera bokningar under hösten. Monica har koll. 

Just nu är KIR på G och sedan i september kommer DMH. 

 

6. Övriga frågor 



a) Runstenen nere vid vägen upp till byn måste resas och gjutas fast. Denna är 

registrerad där som en modern runsten. 

b) Föreningen har fått tillbaka arrangemanget av KIR. Efter KIR kommer vi att söka 

efter en ny arrangörsgrupp som är villig att driva detta vidare. 

c) Mitt Stora Skägg behöver en ägare.  Monica letar hus och ska se på det. 

d) Conteiner till våra lajv ska alltid ingå. Ser över hyran så det räcker till även detta. 

e) Pia vill vara kontakt person med husägarna. Mats har en del frågor till alla 

husägare, han vidarebefordra dessa till Pia. Andreas hjälper henne att hitta de 

uppgifter som är relevanta. 

7. Mötes tider 

På plats i byn innan Western lajvet  

8. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 


