Protokoll fört på möte med styrelsen för
Berghemsvänner 2015-03-07
Närvarande : Lars-Ove Nilsson, Mikael Hilding, Ann-Charlott Hilding
Louise Herrström, Markku Engström, Noha Engström, Madelene Johansson
Nils-Erik Nilsson, Monica Hansson, Björn Helgesson

1. Ordföranden hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll ej skrivet, justeras på nästa ordinarie styrelsemöte.
3. Ekonomi
Kassören redovisar att det fanns 74.166 kr på kontot vid årsskiftet. Just
nu innan årsmötet 75.800 kr.
Kassör och bokningsansvarig måste ha en dialog så vi kan följa
inbetalningar för lajven bättre.
Fortfarande ingen ekonomisk rapport från DÖH och DMH.

4. På gång i byn och bokningar.
KH lajvet i april/maj arbetar gärna för föreningen med att röja stigarna
från sly. Om detta görs kommer vi att ge en rabatt på hyres avgiften.
Ta ett steg bakåt och ändra förfaringssättet vid betalning av områdes
uthyrning. Nils-Erik tar fram nya avgifter och regler om hur det ska
betalas in.
Övriga lajv ligger som tidigare.
Björn rapporterar om DÖH. Det rullar på men han får inte tillgång till
hemsidan. Han kan ändra något och det som är uppdaterat har ny
datum.

6. Brandsäkerhet.
Brandsäkerhetsdokumentet kommer att uppdateras.
Tillbudsrapport ska ske vid varje lajv. Madelene tar fram ett nytt
dokument.

7. Övriga frågor
Röjning på byn. Vi behöver röja ris som blev fällt i höstas och även röja
en brandgata runt byn. Markku erbjuder att ta ut folk som kan göra lite
av jobbet på vardagar. Han undrar om någon i föreningen kan komma
med och fixa lite soppa under dagen. Madelen kan hjälpa till torsdagen
den 26/3. Mikael kolla om vi behöver tillstånd från markägaren eller inte.
Noha har en presentation av sitt lajv i föreningen klar till årsmötet. Och
en budget.
Björn tar upp frågan om markberedning av vägen upp till byn. Markku
kollar upp vem som kan hjälpa oss med detta i vår. Markku och Björn
ordnar detta.
Lägren i skogen ska dokumenteras och läggas in som dokument på
hemsidan.
Lägga upp trådar på vår Facebooks sida med frågor som vi får om byn
och föreningen. Detta för att vi ska kunna svara lika när många ställer
samma fråga.
Bilda en grupp som sköter formalia med en från styrelsen.
8. Nästa möte konstituerande direkt efter årsmötet.

9. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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