
Protokoll fört på styrelsemöte för Berghemsvänner den 13/10 2013

Via Skype

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

Förhindrade: Mattias Keller Bredäng, Monica Hansson

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna. Alla har inte fått
sista protokollet gör ett nytt utskick på det.

3. Ekonomi

Lars-Ove rapporterar att det finns 67 tusen på kontot. DÖH 7.000 kronor,
KIR 15.000 Kronor och DMH 10000 kronor i utfall.

Vi har fått bidrag från Sverok på 17000 kronor för att ordna brunnen, och
2000 kronor till en kompost.

Markku var med på Sveroks möte och rapporterar att de gav mest bidrag
till de tre stora föreningarna och att det var en tuff prioritering. 

När det gäller EU bidrag har vi inte fått någon rapport från Mattias.

Sven fortsätter arbeta med bidrag från Lider.

Sven fick inte arbeta för oss som fas 3. Vi har dock lärt oss hur vi ska göra
nästa gång någon vill arbeta för oss via fas 3.

Organisationsnumret har ännu ej kommit, Ann-Charlott skickar protokolls
utskrifter till Lars-Ove så han kan ordna detta.

Styrelsen beslutar att lösa ut Lyckebo från Tuve med 3 000 kronor. 



Sanna Sjölund önskar ett konto för sitt nya lajv i föreningen. Detta måste
beslutas på årsmötet, men Lars-Ove kommer att förbereda innan.

Det  ska  också  bytas  kassör  behörighet  för  DÖH  ny  kassör  är  Viktoria
Sjölund. Även detta ändras efter Årsmötes beslut.

4. På gång i byn

Föreningen har bokat följande datum för våra arrangemang.

DÖH 29/5 – 1/6

Midsommar i byn 20-21/6

KIR 8-13 /7

DMH 5-7/9

SON ( skuggor om natten ) 19-21/9

Försöka få någon i styrelsen som kontaktperson mot arrangörerna till alla
våra bylajv.

Det har kommit en fråga från våra externa arrangörer om att få möjlighet
att åka gratis på de andra lajven som föreningen håller i byn. Detta som
en  uppmuntran  för  sitt  engagemang  arrangör  för  ett  eller  flera
föreningslajv. Förslag från styrelsen är att bjuda på midsommar festen i
byn. 

Det har varit en inspektion från byggnadsnämnden i byn. Han kom och
med sig hade han en representant från brandmyndigheten och en polis.
De hade en hel del synpunkter om husens antal och om brandsäkerhet
vid övernattning. De återkommer med en skriven rapport. 

Styrelsen beslutar att fram tills vi har fått allt utrett, så hyr vi bara ut till
lajv och inga kaminer används förrän de besiktigats av sotare.



Ann-Charlott  ska  försöka  få  besiktning  gjord  innan  lajvet  i  november.
Följande kaminer Värdshuset, Korpen, Mittstora skägg, Valberghuset och
Humlegården.

5. Byggläget och områdesrapport

Brandskydds plan finns hos Markku. Byggruppen ser över den och gör
uppdateringar. 

Stopp för allt byggande tills vi har fått klart med kommunen. Byggruppen
har möte på söndag den 20/10 ute i byn.

Brunnen. Om det blir en ny eller vi gräver mer i den gamla tar vi beslut
om senare. Nu finns pengar till vilket som, tack vare bidraget från Sverok.

Sanna har gjort i ordning de eldstäder vi ska ha som fasta utanför byn.

Sopcontainern kommer att stå på plats hele tiden. När det är lajv  ska
insyns skyddet vara för men glöm inte öppna upp det efter lajv så vi kan
få den tömd. 

Tömning  av  dassen  måste  göras  innan  lajvet  i  november  och  vintern.
Experimentet  med att  hälla i  sanitets medel  efter  sista tömningen var
bra, nu är det fortfarande flytande i behållaren. 

6. Bokningar

Föreningen har nu en ny bokningsansvarig, Nils-Erik Nilsson som tar över
efter Monica. Han behöver uppgifter så han kommer in och kan lägga in
bokningar i kalendariet.

Vi ska även göra preliminära bokningar i  kalendariet,  detta ska framgå
tydligt.



Frågan  om  att  våra  egna  arrangörer  ska  kunna  boka  själva.  Som  ny
bokningsansvarig vill Nils-Erik att allt ska bokas genom honom. 

Bim jobbar med de nya bokningsrutinerna och formulerar om befintligt
dokument.

7. Övriga frågor

Vi beslutade att  ha en Visions helg den 8-10 november hos Mikael i
Flahult. Alla uppmanas lämna förslag till vad som ska upp under helgen.

Avtals  översyn,  Hyreskontrakt,  arrangörs  kontrakt,  husägare  kontrakt
utkast kommer till Visions helgen.

Alla  husägare  bör  komma  på  årsmötet  detta  är  ett  önskemål  från
föreningen. 

8. Nästa Möte

8-10 november

9. Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.


