
Protokoll fört på möte med styrelsen för         Berghemsvänner 2015-
04-12

Närvarande : Lars-Ove Nilsson, Ann-Charlott Hilding, Madelen Johansson, Nils-Erik Nilsson

         

Frånvarande: Mathilda ( Noha) Engström, Björn Helgesson, Maria Rydén

1. Ordföranden hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.                             

3. Ekonomi

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.

Kassaansvarig på 

DÖH ( Domen över Hjordvar ) Björn Helgesson

DMH (Död Mans Hand )  Sven Ryglert

KIR ( Kampen i Ringen ) Nils-Erik Nilsson

Vansinne  Mathilda Engström

Föreningen har tagit hjälp av Mats Rappe för att söka bidrag för årets 
planerade upprustningar och skötsel. Han söker följande från Sverock i 
Jönköping. 56.500 kr till upprustning och 28.000 för fasta kostnader. 



Rapporten från DMH har kommit och den kommer att redovisas vid nästa
styrelsemöte. 

4. På gång i byn och bokningar.

En fråga om ett evenemang med familjemiddag över dagen, har kommit 
till Nils-Erik. Han undrar hur vi ställer oss och vad detta ska kosta. 

Styrelsen beslutar att vi tar 500 Kr för ett privat arrangemang över 
dagen. 

Bakom krönet vill förhandsboka för nästa arrangemang 2016 på hösten.

 Nils-Erik håller på med att fixa ett kalendarie där vi kan lägga in våra 
bokningar. Detta är på gång och hamnar förhoppningsvis på vår hemsida. 

Dessa bokningar finns fram till nu under våren.

1-3/5       Krigshjärta by lajv

14-17/5  Domen över Hjordvar

30/5        Familjemiddag

12-14/6  Bröllops bokning

6-12/7    KIR

Vi har fått förhandsbesked på de fem bygglov vi sökt till området. Det 
behövs in fler handlingar och Ann-Charlott arbetar med detta. Bryan har 
fått i uppdrag att göra skalenliga ritningar på husen.



5. Brandsäkerhet.

Tillbudsanmälan kommer att fyllas i för de helger vi nu varit i byn. Och 
detta kommer alla arrangemang i byn att gör från i år. De som inte gör 
detta kommer vi att prata med i efterhand. Ett måste för att 
dokumentera vad som händer/ inte händer i byn. 

Brandsläckarna är utplacerade för säsongen. 

Brandgatan runt byn är delvis huggen och arbetet fortsätter. 

6. Bygg gruppen

Byggruppen blir samma som tidigare. Sammankallande Madelen. I övrigt 
består gruppen av Mikael H, Eärendil E och Lars-Ove.

Gruppen är ingen beslutande grupp utan bara en beredande grupp.

7. Övriga frågor

Madelen tar upp frågan om hur röjningsarbetet blev. Då ingen var där så 
ser det ut som om ingen riktigt tänkt på säkerhet vid träd fällning. Vi får 
ta upp detta och inte låta de röja utan handledning nästa gång. 
Eventuellt att just dessa inte får nästa uppdrag. 



8. Kommande möten planeras.

Styrelsen 31/5 17.00

28/6 17.00

6/9 17.00

29/11 17.00

Medlemsmöte måndagen innan KIR. Kl. 18.00

9.  Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande Sekreterare

Lars-Ove Nilsson Ann-Charlott Hilding


