Protokoll fört på möte med styrelsen för
Berghemsvänner 2015-01-25
Närvarande : Lars-Ove Nilsson, Mikael Hilding, Ann-Charlott Hilding
Louise Herrström, Markku Engström, Noha Engström, Madelene Johansson
Via Skype.

Nils-Erik Nilsson, Monica Hansson, Björn Helgesson

1. Ordföranden hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll justerat och läggs till handlingarna.
3. Ekonomi
Kassören redovisar att det finns 78.000 på kontot.
Redovisningen från DMH har inte kommit trots påstötning från kassören.
Depositions avgiften ska betalas in på kontot och betalas tillbaka när allt
är kolla och godkänt efter lajvet. Finns lajv som ännu inte betalt så vi
skickar faktura och hoppas få in allt innan årsmötet. Detta ansvarar
kassör och boknings ansvarig för.

4. På gång i byn och bokningar.
KIR vintergille
Bröllop helgen efter midsommar
KH lajv i april

6. Brandsäkerhet.
Inga tillbudsrapporter inlämnade efter årets lajv. Vi kommer att ta fram
ett nytt formulär om tillbud. Alla lajv ska lämna in så vi får statastik på
olyckor och tillbud.

7. Övriga frågor
Plats för årsmötet den 7 mars.
Styrelsen beslutar att hyra Folketshus i Anderstorp och ta det som en
förenings aktivitet genom ABF.
Noha och Mikael har planer på ett lajv hösten 2015. Det kommer att vara
ett skräck lajv med ålders gräns och alkoholfritt. De vill göra
arrangemanget i föreningens regi.
Styrelsen vill ha in en budget och en skriftlig redogörelse till årsmötet
för beslut.
Hemsidan. Louise har tagit fram två förslag om var vi ska ha vår nya
hemsida. Vi valde ett alternativ som kostar 400 kr/ år. Hon får åtkomst
på alla gamla dokument som just nu finns hos Sverok. Hon tar fram en
hemsida till oss med hjälp av Nils-Erik och Mats R.
Domen över Hjordvar har ingen arrangör då Sanna hoppar av.
Björn Helgesson tar hand om Lajvet med Madelene som hjälper till med
anmälningar och hemsidan. Även Lars-Ove, Ann-Charlott och Mikael
kommer att vara behjälpliga. Mer information efter årsmötet.
Skriva en motion om Kaminer på byn.
Ying Yang och två organisationer till har fått ett EU projekt som även vi
kommer att hjälpa till med. Kontakt person är Markku.
Styrelsen samlas innan årsmötet för ett sista styrelsemöte kl 12.00
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9. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande

Sekreterare

Lars-Ove Nilsson

Ann-Charlott Hilding

