Protokoll fört på styrelsemöte för Berghemsvänner den 26/5 2013
Via skype.
Närvarande : Mats Rappe, Nils-Erik Nilsson, Monica Hansson, Ann-Charlott
Hilding, Markku Engström, Lars-Ove Nilsson

Förhindrade: Mattias Keller Bredäng, Bim Å Schär

1.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.

3.

Ekonomi
Klart med att vi får bidrag från sverock med hälften av de fasta
kostnaderna som föreningen har.
Pengar från lajven som varit fram tills nu kommer in på kontot.
Mats håller på att lösa kontot till Död Mans Hand.

4.

På gång i byn
Föreningens vår lajv Domen Över Hjordvar avklarat. Mycket positiv
respons. Nu ser vi fram emot nästa förenings arrangemang Midsommar i
Berghem. Artikel i JP fredagen den 24/5 med inbjudan av allmänheten.
Skylten om pågående lajv fortfarande inte gjord. Mikael ser till att den
finns till nästa lajv.
Markku frågar vart funktionen som länkar från vårt kalendarium till
lajvens hemsida tagit vägen ? Mats lovar kolla upp om det går att ordna
så det fungerar så även i framtiden.
Nils-Erik har skickat ut besiktnings protokoll till husägarna. Emmas hus är
det som vi bör skicka en påminnelse till. Mats skriver ett brev till henne
om vilka åtgärder som måste göras.

5.

Bygg läget
Läget just nu. Halva golvet i grov köket färdigt.
Langebro gård. Björn har inte pratat om vilka byggplaner han har, det
finns dock en rapport hos byggnadsnämnden i Vaggeryd.
Mikael har pratat med byggnadsnämnden och det ska göras en rapport
när bygget är färdigt. Just nu är har Juneborg, Värdshuset och dasset stut
rapport efter bygget. Det ska även göras en rivnings anmälan innan vi
river något hus.
Det är helt ny personal på byggnadsnämnden och Mikael har försökt
prata med dom hur området är tänkt att fungera och har bjudit ut dom
till den 7/6. Vi vill och hoppas att det blir som det varit innan att vi bara
behöver göra en bygganmälan och inte söka bygglov. Kostnaden är
mycket högre för bygglov.
Lazarus lajvet önskar att föreningen röjer kanterna vid vägen upp till
masten. Detta för att det ska vara lättare att parkera. De vill även ha klart
bron över bäcken, vi beslutade att föreningen står för materialet och
Lazarus bygger den.
Det vi behöver göra i den närmsta framtiden är att staga upp bastun mer.
Anmälan om att få bygga ska gå till byggansvarig/bygg gruppen. Det finns
ett formulär för bygg intresse på hemsidan. När detta är gjort upprättas
en lista med intresserade.

6.

Bokningar
Inga förändringar sedan sist.
Mikael planerar ett lajv i höst och vill göra det i föreningens namn.
Betalning blir 50 kr för medlemmar och 150 kr för icke medlemmar.

7.

Övriga frågor

Rykten. Hur uppkommer dom är vi så otydliga när vi pratar om
föreningen.
Ingen får uttala sig i styrelsens namn detta görs endast av Ordförande och
Kassör.
Informera alla som vill bygga att det är en hobby och ingen ivestering att
ha ett hus i Berghem.
Till hösten kommer styrelsen att ta en helg för att diskutera visioner för
byn och lajvandet.
Ta en promenad med kontaktpersoner irl för att se alla hus och veta vad
man ska kolla när man inspekterar innan lajv och efter.
Ingrid har frågat efter vad vi behöver virke till för de pengar hon fick i
vinst efter försäljningen av Makkans gamla hus. Vi beslutade att det
behövs virke för att slutföra Oktagonen.

8.

Nästa möte
22 Juni 13.00

9.

Avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

