
 Protokoll fört på styrelsemöte för Berghemsvänner den 27/1 2013

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. 

   Andreas Rootzén problem med skype inte med hela mötet.

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna. 

3. Ekonomi  

Bokslutet är ännu ej klart men kassören arbetar med det och kommer att 
lämna det till revisorerna inom kort.

Styrelsen beslutar  öppna konton med ekonomi ansvarig  för  följande 
föreningslajv.

KIR  kampen  i  ringen  firmatecknare.  Nils-Erik  Nilsson,  föreningens 
kassör och föreningens ordförande.                                                         

DÖH domen över Hjordvar firmatecknare, Erendil Enbuske, föreningens 
kassör och föreningen ordförande.  

DMH död mans hand firmatecknare, Sven Rydberg, föreningens kassör 
och föreningens ordförande. 

Vi  kommer  att  söka  aktivitets  stöd  för  planerade  bygghelger  och 
aktiviteter på midsommar.

Anmälan och inbetalning till midsommar firandet i byn. Vi kommer att ta 
50kr för varje deltagare som är anmäld till festen på kvällen. Föreningen 



köper in all mat men alla som vill kan, (efter kontakt med Ann-Charlott) ta 
med något att bjuda alla på. Kostnaden för detta tar vi av avgiften.

4. På gång i byn  

En skylt som vi kan sätta upp när det pågår lajv på området. Lotta tar 
kontakt med Mikael Hilding och hör om han kan göra en.

Runstenen vid uppfarten till byn. Markku har gjutit nytt fundament till 
stenen, vi försöker lyfta den på plats och gjutas fast den till våren.

Inbjudan till årsmötet har gått ut men vi skickar ut en till där vi vill ha in 
anmälningar för matens skull och om någon behöver sjuts till stugan.

I dag vet vi att det kommer representanter från Lazarus, Kampen i ringrn 
och Död mans hand kommer på mtet.

Frågan som kommer upp på årsmötet är om vi ska subentionera avgiften 
för någon arrangörsgrupp om de hjälper byn med något som måste göras 
i byn. Tex. Att vi bjuder på halva kostnaden för materialet.

5. Bokningar  

Monica gör en lista på årets lajv och antalet deltagare. 

6. Övriga frågor  

Nils-Erik har rapporterat in 63 medlemmar för registrering i Sverock. Han 
hade vissa problem med rapporteringen och kollar med Sverock vad som 
är fel.

Amälningarna om medlemskap från KIR är rörig så Lils-Erik måste göra 
om denna registrering för hand. Han föreslår en registrering med länk till 
vår hemsida så det blir rätt från början. 

Lista på inbetalda medlemsavgifter presenteras senare av kassören

Bygga bro över ån? Mickael Hilding har gjort en ritning på bro som byggs 
utan spikar. Detta kommer att presenteras på årsmötet.



Nils-Erik  kommer  att  ta  kontakt  med  alla  husägare  efter  att  husen 
besiktigas i vår. Han tar reda på vilka planer husägarna har för framtiden 
och hur det fungerar när husen lånas ut.

7. Nästa möte  

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.


