Protokoll fört på styrelsemöte för Berghemsvänner den 14/10 2012
Via skype.
Närvarande : Mats Rappe, Andreas Rootzén, Nils-Erik Nilsson, Monica Hansson,
Ann-Charlott Hilding, Markku Engström

Förhindrade: Chatarina Levinsson, Pia Palmin, Lars-Ove Nilsson.

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
Eftersom kassören inte är närvarande lämnas rapport senare.
Det har kommit in bidrag från Sverok för våra egna lajv 2000 kr/ Lajv.
Stopen till värdshusen är betalda.
Fråga om KIR pengarna har kommit in och hur deras ekonomi ser ut.
4. På gång i byn
En skylt som vi kan sätta upp när det pågår lajv på området. Mats ber
Sven Rygler göra en.
Runstenen vid uppfarten till byn. Markku har gjutit nytt fundament till
stenen, vi försöker lyfta den på plats nästa bygg/städ helg.
Nya arrangörer till KIR. Lars-Ove har fått lista på intresserade personer,
men vi vet inte hur långt han kommit. Mats kontaktar honom.
Nya arrangörer till DÖH. Ny grupp bildad den består av Emma Svensson,
Emma Lundin, Ann-Charlott Hilding och Sanna Sjölund.
Styrelsen beslutar att bjuda in minst en arrangör från varje större lajv
som går på området, till vårt årsmöte. Årsmötet blir över två dagar med
övernattning i Agustastugan. Markku ordnar bokningen.

Mitt stora skägg kommer föreningen att sälja. Vi vet att det finns några
som är intresserade. Mats pratar med Ingrid om vilka som var
intresserade av hennes pojkars hus, och jag kontaktar de som var
intresserade från Nässjö.
De som vill bygga i framtiden får själv söka bygglov på kommunen.
Varg huset har bygglov så om det ligger på samma plats så kan det rivas
och byggas nytt.
Pia kontaktar husägarna om vad dom tänker göra med sina hus och vilka
idéer som finns. Detta ska ner på dokument. Mats informerar henne.
Kontrakt som sekreteraren fått in är på Kottebo, Varg huset, och Askebo.
I regelverket för Berghemsvänner vid lajv på området finns det skrivet.
Om husens ägare vill ha tillgång till sitt hus under lajv så måste han
informera arrangören två månader innan. Detta kommer att skrivas
tydligare. Andreas ser till att det blir gjort.
Den 27 oktober städ/ bygghelg inför vintern. Mats går ut med detta på
facebook.
Mats undrar om vi har något förslag på person som kan sitta i Sveroks
styrelse i Jönköping. Mats sitter i valberedningen.
Reidar söker pengar för att kunna köpa in en badtunna till byn. Han
behöver 6000 kr. Mats pratar med kassören om det finns pengar till
denna investering nu.
5. Bokningar
För 2013 vet vi dessa i dag.
Gustafianerna, Lazarus, Vendelriket, DÖH, KIR, DMH, Höst gillet. Tider för
lajven kommer Monica att lägga in i kalendariet.
Hyran för byn har ifrågasatts så vi kommer att se över priset igen. Det blir
väldigt dyrt om det är större arrangeman när vi tar en summa per
deltagare och dag. Andreas räknar lite på det och kommer med ett
förslag.

Styrelsen beslöt att 1.500kr är dock minimi kostnad för hyra av området.
6. Övriga frågor
Den brunn som finns uppe vid Markkus hus, ska vi gräva upp den? Frågan
kommer att tas upp till våren.
Bygga bro över ån? Det finns ett gammalt bro fundament går detta att
använda? Lajven som vill ha bro se till att det blir rätt. Frågan
återkommer.
Ta in Emma Husberg som administratör i föreningen. Hon behöver en
syssla med betalning från försäkringskassan. Styrelsen beslöt att vi ser
vad hon vill och kan hjälpa oss med, samt bjuder henne till årsmötet.
7. Nästa möte
Skype möte den 25 november kl. 17.00
Årsmöte 1-2 Mars. Start fredagen den 1 kl. 17.00. Slut lördagen den 2 kl.
17.00.
8. Avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

