
Protokoll fört på styrelsemöte för Berghemsvänner den 14/2 2014 

 

 

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

    Ann-Charlott Hilding, Lars-Ove Nilsson, Mikael Hilding 

Adjungerade : Karin Rappe, Eärendil Enbuske 

 

Förhindrade: Mattias Keller Bredäng 

 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna. 

3. Ekonomi 

Lars-Ove rapporterar att det finns 72 tusen kronor på kontot just nu. 

Revisionen inför årsmötet är genomförd. 

Sidokonton för förenings lajven. KIR kontot har 16 tusen kronor. DÖH och 

DMH har inte redovisats ännu. 

 

4. På gång i byn 

Föreningen har bokat följande datum för våra arrangemang. 

Bygghelg är planerad 12-13 april, 17-20 april, 26-27 april 

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 

Utöver våra arrangemang har vi i dag 5 andra inbokade. 

Nils-Erik vill gå ut med att det snart inte går att boka in mer i vår.  

Styrelsen ger Nils-Erik rätt att gå ut med datum för sista bokningen för 

våren. 

5. Byggläget och områdesrapport 

Bygg gruppen har ett möte nästa helg i byn. De gör en husbesiktning och 

läges rapport till årsmötet den 8 mars. 

Mikael har gjort flera försök att få kontakt med kontakten på 

byggnadsnämnden. Han försöker tills han lyckas.  

Eldplatserna ute i skogen har blivit utfyllda med grus. Sanna S har utfört 

detta. 

Bygg gruppen har förhoppningar om att de flesta husägarna kommer på 

årsmötet. Styrelsen skickar ut en extra påminnelse till husägarna. 

 

 

6. Inför årsmötet 

Ta upp kontrakts formuleringar när det gäller Husägande, arrangemang 

och uthyrningar.  

Vi kommer direkt efter årsmötet att hålla en workshop för husägare om 

vad det innebär att ha hus i Berghem. 

Björns motion om pengar för att bygga färdigt Oktagonen. Styrelsen ger 

motionen sitt bifall. 

Diskutera den uppkomna åldersgränsen på Domen. Förra året fick vi av 

Sverock ett erkännande för årets bästa barn lajv. Styrelsen axepterar inte 

arrangörens anledning till åldersgräns. 

Val av en informations grupp 



Brand säkerheten hur har vi agerat. 

 

7. Övriga frågor 

Information från valberedningen som är adjungerad vid mötet. 

Svårt att hitta någon ny ordförande. Men nu finns ett förslag, och om det 

blir som valberedningen föreslår får vi göra fyllnads val även på kassörs. 

Förslag på detta finns.  

 

8. Nästa Möte 

Årsmötet den 8 mars 

9. Avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 


