Protokoll fört på styrelsemöte för Berghemsvänner den 22/6 2013

Närvarande : Mats Rappe, Bim Å Schär , Nils-Erik Nilsson, Monica Hansson,
Ann-Charlott Hilding, Lars-Ove Nilsson, Mikael Hilding

Förhindrade: Mattias Keller Bredäng, Markku Engström

1.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.

3.

Ekonomi
Lars-Ove rapporterar att det finns 70 tusen på kontot och Lasaruz har inte
betalt in ännu.
Vi har även fått 1600 i bidrag från Svalrock.
Vi behöver få organisations nummer. Detta innebär att vi måste deklarera
och detta innebär inga bekymmer som vi inte löser.
Styrelsen beslutar att vi ska ordna organisations nummer till
föreningen.
Mattias arbetar vidare med Lider och EU bidrag till föreningen.
Frågan om att få in någon i Fas 3 som utför lite löpande arbete på byn. Vi
vet inte riktigt hur det fungerar men tro man måste ha en fast
arbetsgivare bakom. Mat kollar hur Halmstads medeltids by gjorde när de
byggde byn med hjälp av personer i Fas 3.

4.

På gång i byn
Årets förenings lav DÖH gav 20 000 i vinst. Sanna Sjölund står som
arrangör även nästa år. Hon kommer att lämna in en budget för att
komma igång nästa år.

Arrangören för KIR vill ha regler om vad föreningen vill med lajvet. Vi
kommer att se över de kontrakt som finns och även skriva med alla de
lajv som är föreningens men har externa arrangörer. Detta så det inte blir
några konstigheter om vad föreningen vill och det blir tydligare och
lättare när någon byts ut som arrangör.
Vi behöver arbeta på våra kontakter med folk som bor i området. Vara
noga med att bjuda in till våra öppna arrangemang typ midsommar. Ett
förslag är att hyra ut tex värdshuset för en billig peng när det ska vara
något lokalt arrangemang.

5.

Byggläget och områdesrapport
Mikael vill ha Markkus hjälp i kontakten med byggnadsnämnden i
Vaggeryd. Detta för att få fart på deras intresse så vi kan få fler bygglov.
Bygg gruppens framtids planer.
Riva lyckebo och bygga nytt strax bakom nuvarande plats.
Flyttat gemensamma eldstaden och fått större tältplats mitt i byn.
Bygga två eventuellt tre hus längs vägen, se till att det går att köra bakom
dessa hus så man kan komma ner med bil till tältplatsen. Flera hus bakom
mellan utsikten och holtebo.
Bygga två eller tre små hus mellan värdshuset och smedjan.
Bygg gruppen kommer att lämna in gemensamma planer på
byggnationer till byggnadsnämnden en gång om året. Alla som vill bygga
måste lämna in detta till bygg gruppen.
Palisaden vid langebro är inte godkänd och någon tar kontakt med Björn
om att den måste rivas.
Det kommer att göras ett utskick om att man måste få godkänt av bygg
gruppen o styrelsen innan man börjar bygga något. Detta kommer att gå
ut till alla husägare.

Mikael har kommit överens om fördelningen av virket som köpts in till
byn av Ingrid.
Mats kommer att skicka varningar till Ingrid och Emma vilka punkter de
måste åtgärda.
Värdshuset nästan färdigt. Bad tunnan nerlagd. Nya brunnen försöker vi
ordna nästa år, med hjälp av en gräv maskin. Vi kommer även att fråga
mark ägaren om tillstånd att gräva brunn.
Det har kommit upp en del eldplatser i skogen som inte är godkända.
Styrelsen beslutar att vi gör iordning några som kan användas säkert och
sedan får man samsas om dessa. Styrelsen ber Sanna ordna dessa fasta
eldstäder i skogen runt byn.

6.

Bokningar
Sammanfattning efter Lasaruz. Lasaruz var 430 deltagare var detta för
mycket folk för vårt område ?
Parkering och vatten var de stora problemen och det löste arrangörerna.
Stort slitage på området runt byn, många nya lägerplatser. Lite oreda
utanför och inne i byn efter lajvet, träd ner huggna och skräp gömt och
lämnats kvar i skogen. Vi kommer att ta detta med arrangörerna så de
kan prata med deltagarna på just dessa lägerplatser.
Efter denna erfaren het kommer vi att sätta en norm på 300
deltagare/lajv. Önskar man ha större arrangemang så måste man
kontakta styrelsen och få ett godkännande, och vi kommer bara att tillåta
ett större arrangemang per år. Detta för att marken ska kunna återhämta
sig och vi inte ska få problem med markägaren. Dessa nya regleringar
kommer vi att delge alla via vår Facebook sida.
Bim kommer att se över våra huskontrakt och arrangörs kontrakt, hon får
hjälp av Karin Rappe. Just nu har vi 11 påskrivna huskontrakt. Det som
inte finns är Valbergs huset och Teomyrs.

Under lajv måste dassen fyllas på med en hink vatten varje dag för att
underlätta tömning. Komposten röras om och fyllas på med spån.
Bygg gruppen får i uppgift av styrelsen att uppdatera brandskydds planen
för byn.

7.

Nästa möte
Nästa möte söndagen den 7 juli. Söndagen innan KIR. Med Bim som
mötes ordförande.
Höstens första möte blir 5 eller den 6 oktober.

8.

Avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

