
Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner
den 30 januari 2010.

Närvarande: Styrelsen och 17 föreningsmedlemmar och en representant Sverok Ost.

§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Mötet var med behörighet kallat

§ 3. Till mötes ordförande valdes Björn Helgesson.

§ 4. Till mötes sekreterare valdes Ann-Charlott Hilding.

§ 5. Till justerare och rösträknare valdes Moa Börjesson och Monica Hansson.

§ 6. Verksamhets berättelse godkändes. bilaga 1.

§ 7. Ekonomisk berättelse för det gångna året redovisades och godkändes.  bilaga 2

§ 8. Revisionsberättelse bilaga 3
Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslog att mötet skall bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9. Ansvarsfrihet. 
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10. Verksamhetsplan 2010 bilaga 4.
Ordförande läste upp verksamhetsplanen för 2010.
Mötet godkände planen i sin helhet.

§ 11. Budget och fastställande av medlemsavgiften.
Mötet beslutade att inte göra någon förändring av medlemsavgiften.
Mötet ger den nya styrelsen i uppdrag att ta fram en budget enligt
 verksamhetsplanen för 2010.

§ 12. Val av styrelse
Mötet  valde Björn Helgesson till ordförande på 2 år.
Mötet valde Ann-Charlott Hilding till sekreterare på 2 år
Mötet valde Ingrid Andersson och Reidar Hjalmarsson till ledamot på 2 år
Mötet valde Madelen Wistrand, Annica Strand och Andreas Rootzen till

                      ledamöter på 1 å



§ 13. Val av revisorer
Mötet valde Ulf Hilding och Lars-Ove Nilsson till revisor på 1 år.

§ 14. Val av valberedning.
Mötet valde Madelen Wistrand och Nils-Erik Nilsson till valberedning på 1 år.

§ 15 Övriga frågor

Representanten från Sverok Ost har ordet.
Lilian Malander från sverok presenterade sig och bjöd in till deras års möte den 

                     20 mars. Hon berättade lite om hur vi kan använda sverok i vår verksamhet. Det 
                      finns plats för evenemang på deras hem sida som vi kan använda utan kostnad. 
                      Bidrag kommer att betalas ut under året och man kan även söka för vissa 
                      projekt. Vi har sökt bidrag för att bygga toaletter från riksorganisationen sverok,
                      hon lovar att hjälpa oss med bevakningen av detta. Hon ser fram emot ett 
                      fortsatt samarbete med vår förening.

Björn har arbetat fram en alkoholpolicy för föreningen. Han presenterade den 
                      för årsmötet. Mötet beslöt att godta denna policy för föreningen.

De avgifter som föreslagits vid uthyrning av byn presenterades och godkändes 
                     av mötet. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utveckla en mall vid 
                     besiktning vid uthyrning.

Följande helger planeras för byggnationer på området.
Påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärds helgen om inte denna helg hyrs ut.

Det kommer att bildas en bygg grupp som ansvarar för att byggnader byggs på 
                      rätt plats och i  rätt stil. Även att de reparationer och underhåll som är 
                      nödvändiga genomförs. Ansvarig i gruppen är Reidar Hjalmarsson och till sin
                      hjälp behöver han fyra till. Är du intresserad kontakta Reidar.

Under året så prioriteras följande.
Att få en fullt fungerande vatten pump.
Att bygga om värdshuset enligt plan.
Att bygga nya toaletter enligt plan.

En uppdaterad brand plan presenterades vid mötet. Mötet beslutade att anta 
                     denna plan.

Tre motioner har kommit från kampen i ringen.

1. Förslag på att använda golvet utanför värdshuset och bygga ett lusthus. 
Mötet föreslår att dom lämnar in en ritning till byggruppen.

2. De skulle vilja köpa ett hus i byn för att ha när dom är arrangörer. Mötet 
      beslutar att det är ok med samma villkor som gäller övriga hus ägare.
     ( Reidar erbjuder kampen i ringen sitt hus.)



3. Kampen i ringen föreslår att de får längre tid på sig för fördelningen av hus. 
      Husägarna ska ha hört av sig om sina hus 4 månader innan i stället för som  
      tidigare två månader.
      Mötet beslutar att vi ändrar till tre månader för just kampen i ringen.

Annica S har kommit med en motion, om att husägarna mot en högre hyra inte
                     ska ha första tjing på sitt hus. Om husägaren deltar i arrangemanget och blir 
                     ensam i sitt hus kan arrangören flytta vederbörande till annan plats mot en högre 
                     hyra. Denna högre hyra ska läggas i en fond som man senare kan eska pengar
                     ifrån till bygnationer eller underhåll av sitt hus.
                     Mötet beslutar att detta ska vara helt upp till den enskilde husägare hur han vill 
                     göra på arrangemangen. 
                     Mötet avslår motionen

§ 16. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet samtidigt så bjuder han 
alla till kvällens mat och festligheter.

Justeras Justeras

Moa Börjesson Monica Hansson


