
Protokoll fört på styrelsemöte för Berghemsvänner den 25/11 2012 

Via skype. 

Närvarande : Mats Rappe, Andreas Rootzén, Nils-Erik Nilsson, Monica Hansson,         

    Ann-Charlott Hilding, Markku Engström, Lars-Ove Nilsson 

 

Förhindrade: Chatarina Levinsson, Pia Palmin. 

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna. 

3. Ekonomi 

Just nu finns 66 000 kr på kontot.  

Lars-Ove rapporterar att det har kommit in 24 291 kr från KIR, 4,000 kr 

från Krikshjärta, 10 050 kr från DÖH, plus 6 000 från försäljningen av mitt 

stora skägg. 

Frågan om inte varje lajv som vi har i föreningen bör ha ett eget konto. 

Styrelsen beslöt att kassören ordnar ett konto för varje lajv. KIR, DÖH 

inför nästa säsong.  

(DMH har redan ett eget konto. Det behöver dock dom lite ekonomisk 

hjälp med.) 

Styrelsen beslutar att höja grund avgiften vid uthyrning, och använda 

den tariff för uthyrning som Andreas föreslagit under nästa år. 

Detta innebär högre grund hyra och en fallande skala per dygn och 

deltagare. Presenteras på vår hemsida inom kort. 

 

4. På gång i byn 



En skylt som vi kan sätta upp när det pågår lajv på området. Mats ber 

Sven Rygler göra en. Denna fråga är fortfarande ej genomförd men på 

gång. 

Runstenen vid uppfarten till byn. Markku har gjutit nytt fundament till 

stenen, vi försöker lyfta den på plats och gjutas fast den till våren. 

Nya arrangörer till KIR. Lars-Ove och Ann-Charlott har snart fått en 

grupp. De lovar att innan nyår är hemsidan ändrad och i gång för nästa 

års KIR. 

Nästa år kommer föreningen att ha fyra arrangemang på byn. DÖH den 

24-26 maj, KIR vecka 28, Midsommar firande samt DMH. 

Bygghelger under våren  22- 24/3, 29/3 – 1/4, 5-7/4 . Det kan om det 

finns behov komma fler.  

Kontrakt för Mitt stora skägg har kommit till sekreteraren. 

Mats undrar om vi har något förslag på person som kan sitta i Sveroks 

styrelse i Jönköping. Markku anmäler att han är intresserad. 

Nästa års stora projekt är: 

 Golvet i grov köket måste läggas om.  

 Brunn nummer 2 grävas.  Ann-Charlott tar fram en budget för köket 
och brunnen. 

 Badtunna. Mats pratar med Reidar och be honom fortsätta hålla 
ögonen öppna. 

 

5. Bokningar 

För 2013 vet vi dessa i dag. Gustavianerna, Gröna Draken Lazarus, 

Vendelriket, DÖH, KIR, DMH, Höst gillet. Tider för lajven kommer Monica 

att lägga in i kalendariet.  

Monica skall maila ut en lista till oss när det är bokade aktiviteter i byn 

och ungefär hur många deltagare dessa räknar med, så vi kan ha det som 

hjälp i budgetarbetet. 



Kontakt personer utanför styrelsen som kan ställa upp vid aktiviteter i 

byn. Mats arbetar vidare för att få tag på några från föreningen i 

Jönköping. 

 

6. Övriga frågor 

Nils-Erik är ny kontaktperson till husägarna. 

Årsmötet vem gör vad. Verksamhetsberättelse skriver Mats. Ekonomisk 

berättelse skriver Lars-Ove. Revisionsberättelse Revisorerna. 

Nils-Erik rapporterar att Varghuset rivs i januari och byggs upp nytt i vår. 

Korpen kommer att göras i ordning även kok huset. 

Jägarna missade att det var lajv i byn sista helgen. Detta visar att det 

behövs en skylt att sätta vid vägen. 

Vi måste bevaka att inte för många river sina hus samtidigt för att 

undvika för få sovplatser inför lajv säsongen. 

Mats tog upp frågan om kommunikation. Vi måste prata med varandra 

och inte använda ordförande som medlare. Vi lovar att göra detta. 

Hus grupp/ Byggrupp, viktigt att hitta folk som inte sitter i styrelsen och 

engagera fler i föreningen. 

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. Mats har pratat 

med henne och fått veta att det kommer att ta ett tag innan hon kan 

börja.  

Husägarna får själv hålla sig uppdaterade vilka lajv som kommer att gå på 

byn. Även att själv anmäla sitt intresse av sitt hus i tid. Två månader 

innan lajvet ska man ha anmält annars får man sova där man blir anvisad 

av arrangören. 



Finns det plats för 600 personer i och runt byn. Två lajv siktar på detta 

men kommer att ha läger även på andra sidan bäcken. 

 

7. Nästa möte 

Skype möte den 27 januari 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. 

 

 

 


