Protokoll fört på Skype möte med styrelsen för
Berghemsvänner 2014-06-16
Närvarande : Lars-Ove Nilsson, Mikael Hilding,
Nils-Erik Nilsson, Björn Helgesson
Louise Herrström, Ann-Charlott Hilding
Frånvarande: Noha Engström, Madelen Johansson, Markku Engström

1.

Ordföranden hälsar välkomna och öppnar mötet.

2.

Föregående protokoll justerat och läggs till handlingarna.

3.

Ekonomi. Just nu finns 65,709 kr på vårt konto. På DÖH kontot 27,000kr.
Kir kontor ingen uppgift i dag.

4.

Våra Lajv.
Summering av DÖH visar att de flesta har haft ett bra lajv och är nöjda. Vi
hade några incidenter där alkoholen troligen varit grunden. Arrangörerna
har sagt att de vill ha ett nyktert lajv nästa år.
Styrelsen beslutar att det är ett bra val med tanke på årets händelser.
Speciellt den då dasset blev ner pissat och någon inte gjorde ifrån sig på
rätt ställe.

Ordförande föreslår att vi till KIR köper in alkotest. Detta för att kunna
påvisa om någon hanterar blankvapen och är påverkade. Även för att
kunna ge alla en möjlighet att testa så de kan köra nyktra hem. Denna
uppgift lägger vi inte på arrangören utan vi i styrelsen kan hjälpa till med
detta.

Styrelsen beslutar att Mikael får i uppdrag att köpa in alkotest till
föreningen innan KIR.

5.

Mötet med husägarna. Vad som ska tas upp pratar vi om när vi träffas till
midssommar.
Husägarna behöver få veta mycket snart vad som ska åtgärdas på just
deras hus. Bygg gruppen ser till att detta kommer ut till alla husägare
snarast.

6.

Björn läste upp protokollet från byggnadsnämndens besök i år. Vi
kommer att arbeta vidare på brand plan och byggnader. För att i
framtiden kunna sätta in kaminer, så kommer föreningen att ta fram
regler om hur man söker tillstånd och hur det ska finansieras. Beslut om
regler runt eldstäder i husen ska tas på ett årsmöte så alla har möjlighet
att vara delaktiga.

Eldstaden i bastun ska godkännas av sotare för att få lov att användas.
Lars-Ove kontaktar och bokar tid med kommunens sotare.

Den ansökan om tillstånd för kamin som en husägare redan sökt och som
myndigheten väntar på ett yttrande från, kommer att ligga vilande tills
föreningen tagit alla beslut i frågan.

Brandvarnarna ska placeras på rätt plats innan vecka 28.

En ny karta över byn med de hus som finns nu och deras placering.
Styrelsen frågar Noha om han kan göra en sådan karta till myndigheten.

Branddokumenten ska uppdateras. Madelen o Björn samarbetar med
den frågan.

Vi har fått protokoll från vårt möte med myndigheter i oktober förra året.
Det var även med en del bygglov och ansöknings blanketter. Sekreteraren
skickar kopia på relevanta bygglov till Björn.

7.

Vi har fått bidrag med 15.000 kr till tjära. Vår kassör får köpa in så vi kan
tjära allt som behövs. Även borstar och medel för att få tjäran mer
hanterbar.

8.

Erik Wrisemo har erbjudit sig att ta fram nya huskontrakt. Styrelsen säger
att han får förtroendet att göra detta.

9.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

