Protokoll fört på möte med styrelsen för
Berghemsvänner 2014-08-01
Närvarande : Lars-Ove Nilsson, Mikael Hilding, Noha Engström, Markku Engström,
Björn Helgesson, Madelen Johansson, Ann-Charlott Hilding, Monica Hansson

Frånvarande: Nils-Erik Nilsson

1. Ordföranden hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll justerat och läggs till handlingarna.
3. Ekonomi
Kassören har inte någon rapport att lämna, kommer på nästa möte då vi
fått redovisningen från KIR.

4. Våra Lajv.
September DMH. Inte hört om några problem från arrangören. Förra året
var det lite problem med alkoholutskänkning.
Eärendil har frågat polismyndigheten om vad som gäller och vänta på
svar. När svar kommer så meddelar hon arrangören.
Ann-Charlott har pratat med Sven Rygler arrangör och vet att även han
har kollat vad lagen säger, så samma misstag blir nog svårt att göra i år.
Summering av KIR. 200 deltagare i år. Mer positiva reaktioner i år och det
folk tycker var bättre var tävlingarna och by känslan. Samma arrangörer
fortsätter nästa år och förändringen fortsätter.

5. Kaminer o brandsäkerhet.
Debatten på fb om kaminerna. Viktigt när saker kommer i vår fb grupp är
att alla går in och läser och kommenterar, så det inte blir bara två med

olika mening. Ordförande och kassör MÅSTE bli mer aktiva i gruppen och
ALLA bör kommentera eller minst gilla så man ser att de läst inlägget.
Viktigt att alla i styrelsen följer de beslut som tagits och tar upp frågor
om ändringar på kommande styrelse möte.
Efter denna debatt. Beslutar styrelsen som tidigare att alla kaminer ska
kopplas ur, fram tills vi beslutat om regelverk för kaminer i husen tagits
på nästa årsmöte.
Smedjan byggs om till verkstad och sov utrymmet tas bort.
Helgen den 22-24 augusti är vi i byn och fortsätter arbetet med att
brandsäkra byn. Denna helg försöker vi åtgärda så många punkter som
möjligt på protokollet från brandmyndigheten så att de inte finns kavar
till nästa inspektion i september.
Björn tar ansvar för att det finns brandvarnare i alla husen innan nästa
inspektion.
Ann-Charlott lämnar in anmälan för den kamin som vi ska ha i värdshuset
och Mikael försöker få fram en godkänd skorsten till september. Även
rivnings anmälan på de hus vi rivit ska lämnas in.
6. Övriga frågor
Markku kommer inte att låta lajvet Klockbottom använda hans hus.
Eftersom hans hus ligger utanför byns område har styrelsen inga
invändningar mot detta.
Styltorna Björn skänkt kommer att läggas upp under taket på värdshuset.
Björn erbjuder sig att städa upp vändplan så den blir som innan allt
hamnade där. Detta uppdrag ger vi honom gärna.
Tömning av containern, Lars-Ove ringer och bokar. Björn hör om vi kan få
miljöstation av kommunen här ute.
Reidar vill bygga en plattform för ett tält. Styrelsen beslutar att detta
kan han få när en ritning lämnas och vi visat en lämplig plats.

Markku har ett upplägg tillsammans med de han delar sitt hus med.
Någon form av lajv mentor för att få folk att våga prova på. Vad detta går
ut på kommer han att presentera skriftligt så vi kan ta beslut om detta.

7. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

