Protokoll fört på styrelsemötet för Berghemsvänner den 5/2 2012 via skype.

Närvarande: Nils-Erik Nilsson, Markku Engström, Monica Hansson, Andreas Rootzen,
Lars-Ove Nilsson, Ann-Charlott Hilding.
Förhindrade: Pia Palmin, Chatarina Levinsson

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
Inga stora förändringar sedan årsmötet den 28 januari , bara fler inkomna
medlemsavgifter.
4. På gång i byn
a) Björn undrar om han kan använda virket från gamla ladan för bygget av
oktagonen. Styrelsen svarar att virket som finns efter ladan ska användas till
byggen i byn så alla som behöver kan ta från gamla ladan. Styrelsen hoppas ladan
ska vara helt borta i år. Platsen ska användas för nytt hus bygge.
b) Frågan om projekt Åsen. Styrelsen ser positivt på detta och Mats kontaktar Björn
för mer information.
c) Byggen som kommer att göras under året. Björn fortsätter bygga på oktagonen.
Golvet strax färdigt. Reidar koncentrerar sina krafter till brunnen och bad tunnan,
bastun. Värdshuset ska byggas färdig och ett nytt kök ska byggas.
d) Ett utskick till alla medlemmar om vårens bygghelger kommer att göras. Vi bygger
helgen innan påsk, påsk helgen och helgen efter påsk. Styrelsen hoppas att
många medlemmar kommer och hjälper till.
e) Markku kommer att bjuda ut sina arbetskamrater från AME på en ”Rövarhelg ”
ute på byn. Detta för att visa området och prata om verksamheten.
5. Bokningar
Området har 6 preliminära bokningar i dagsläget. Alla bokningar finns på vår
hemsida. Även ett bröllop den 27-29/7 har bokats.

6. Övriga frågor
a) Fördelning av arbetsområden i styrelsen.
Sverek samordnare Nils-Erik N.
Hemsides ansvarig Monica H.
Boknings ansvariga Monica H.
Marknads föring av föreningen. Monica H, Björn H, Mats B, Matilda E.
Info och dokument uppdatering. Andreas R.
Fest och mat ansvarig Ann-Charlott H.
Bygg ansvarig. Markku E.
b) Vi representerades på Prolog av Pia P. Hon informerar om hur det gick på nästa
möte.
c) Jing-Jang är intresserade av att hjälpa oss med personer som kan ställa upp som
kontaktpersoner vid lajv på området. Markku pratar med Jing-Jang och får någon
som kan ställa upp.
d) Hur går vi vidare med kontakten med Svarta Galten? Mats kontaktar och framför
att vi vill ha ett samarbete och hur vi tänker oss detta.
e) Vad gör vi med kirlingarna när någon vill använda dessa i byn?
Styrelsen föreslår att om vi ska låna ut dessa mynt till arrangemang i byn så måste
vi veta hur många som finns. Det måste även skrivas ett avtal och erläggas en
extra depositions avgift bara för mynten. Styrelsen arbetar vidare på frågan.
f) Frågan om vi ska skaffa en ny motorsåg till byn. Markku ska ta reda på vad som
gäller för regler vid användande av motorsåg för en förening. Efter detta så
beslutar styrelsen om ett eventuellt inköp av ny motorsåg.
7. Mötes tider
1/4 via skype kl. 19.00
3/6 via skype kl.19.00
9/7 via skype kl.17.00
8. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

