
Protokoll fört på Skype möte med styrelsen för
 Berghemsvänner 2014-03-30

Närvarande : Lars-Ove Nilsson, Mikael Hilding, Markku Engström,

                        Nils-Erik Nilsson, Noha Engström, Madelen Johansson,

                         Louise Herrström, Ann-Charlott Hilding

Frånvarande: Björn Helgesson

1. Ordföranden hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll är protokollet från årsmötet är justerat och läggs till
handlingarna. 

3. Frågan om firmatecknare. Styrelsen beslutar att firmatecknare för 
föreningen är ordförande och kassören.

Styrelsen beslutar även att för föreningens olika arrangemang tecknar 
Ordförande och Kassör samt den kassaansvarige i arrangörsgruppen. 

Dokument om vilka firmatecknare som gäller lämnas till banken.

4. Styrelsens arbetssätt.

Ansökningar av bidrag från Sverock. Nya styrelsen frågar om Mats kan 
hjälpa till med detta även i fortsättningen. Ansöka kan man göre två 
gånger om året första perioden är 1 jan till 31 april andra är 1 maj till 31 
sept. 

Nils-Erik ansvarar för register och bokningar, han sätter ihop en grupp 
som arbetar med hemsidan och annat IT relaterat. 

Brandskydds ansvarig Madelen och hon tar hjälp av Björn.



Styrelse möten kommer att ske över skype och läggas på söndagar. 

5. Husägarna

Skriva ett dokument till husägarna där vi förklarar förhållandet mellan 
föreningen och husägare/förvaltare. Detta kommer Lars-Ove och Noha 
att göra och skicka till alla med post. Samt bjuda in till ett möte i 
samband med KIR.

Ann-Charlott och Mikael skickar samtidigt med rapport om husens status 
och vad som måste göras direkt till berörda husägare.

Se över hemsidans information om vad det innebär att vara förvaltare 
och bygga i Berghem. 

Nu hälsar vi Björn Helgesson välkommen på mötet.

6. Domens sju års gräns.

Inget svar från Sanna Sjölund om varför denna gräns införts.

Styrelsen beslutar att prata med arrangörerna och tala om att detta lajv
ska vara öppet för alla åldrar. Lite sent att ändra i år men nästa år gäller 
styrelsens beslut. Om arrangören inte går med på detta så är Ann-
Charlott och andra i styrelsen beredda att ta över arrangörs skapet 
redan i år. 

7.  Lazarus får tillbaka sin depositions avgift trots problem efter lajvet, vi har
lärt oss att vara mer noggranna när vi gör syn efter lajv. Speciellt när det 
är flera lajv på området direkt efter varandra. 

Depositionsavgiften ska betalas på plats till den som är föreningens 
kontakt på plats. Detta kommer att skrivas tydligare i hyreskontraktet.



8. Eksjö turistcentrum har gjort en förfrågan till Markku om att öppna byn 
för turister vid några tillfällen per år. Detta med tema vikingar med 
aktiviteter, mat och annat från tiden. Markku och Lars-Ove åker på ett 
möte på tisdag för att få mer information om hur de tänker.

9. Övriga frågor

Björn vill ha en lista med styrelsens telefon nummer. Det ordnar Nils-Erik.

Björn undrar vems virke det är som ligger på vändplan. Det är 
föreningens och han får ta av det till oktagonen. 

Bidrag har vi fått till ny kompost. Den kommer att byggas på andra sidan 
vägen. Vi planerar att hinna göra detta i vår. Även ingår att ordna allt så 
att brandsäkerheten uppfylls och tjära tak på vissa byggnader i vår.

ABF studiecirklar kräver organisations nummer. Björn gav oss de nummer
som han fått så nu har vi ett. Ann-Charlott blir kontaktperson med ABF. 

Nils-Erik har kontaktats av Sverok som tycker att det är synd att vi inte har
fler ungdomar i föreningen. Tyvärr är det så och inget vi kan göra så 
mycket åt, men även vi vill ha in fler ungdomar och gör vad vi kan i 
frågan. 

10.  Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.


