
Årsmöte Berghems vänner 28 jan 2012 15:00-16:30

Björn Helgesson, Mathilda Engström, Markku Engström. Lars-Ove Nilsson, Erendil Enbuske, Pia 
Palmin, Tommy Melin,  Nils Nilsson, Mats Bergström, Andréas Rootzén och Monica Hansson

§1 Mötet öppnas.

§2 Mötet anses ha blivit utlyst i god tid.

§3 Björn väljs till ordförande för mötet.

§4 Andréas väljs till sekreterare för mötet.

§5 Till justerare och rösträknare väljs Markku och Mats.

§6 Verksamhetsberättelsen läses igenom och lades till handlingarna.

§7 Ekonomisk berättelse
Balansräkning -22308 
Ingående medel till det nya året 50103

§8 Revisionsberättelse för det gångna året intygar att allt är fört på oklanderligt sätt 

§9 Beslut om ansvarsfrihet ges av årsmötet

§10 Årets verksamhetsplan läses igenom och godtas.

§11 Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Ingående 50 tkr
Bidrag intäkter medlemsavgifter mm 50 tkr
tot 100tkr dessa fördelas 

30 tkr Buffert/säkerhet att ta med till nästa år för arrende försäkringar mm
15 tkr Värdshus och kök
15 tkr Brunn/bastu mm
3 tkr Föreningsfest
3 tkr Oktagonbygge
15 tkr Allmänna inköp
15 tkr Fasta kostnaderna
9 tkr Rörliga kostnader

Årsmötet godtar budgeten

Medlemsavgift 100 familjeavgift 200 barnavgift 50 kr (upp till 18 år) 
mötet beslutar att inte ändra avgiften

§12 Val av styrelse
 Val av ordförande på två år och två ledamöter på två år ska väljas in samt ytterligare en 

ledamot för att täcka för ledamot som hoppat av tidigare än planerat
Sittande som valdes in förra året. Lotta, Andréas, Lars-Ove och Monica.



Val av ordförande: 
Till ordförande föreslås och väljs Mats Bergström.

Årsmötet vill ha tre nya ledamöter till styrelsen.
Förslag: Tommy Melin, Pia Palmin, Nils Nilsson och Markku Engström av varav de 

tre senare ställer sig till förfogande och väljs enligt följande

Ett år Pia Palmin
Två år Nils-Erik Nilsson
Två år Markku Engström

Till revisorer under ett år föreslås och väljs:
Ulf Hilding och Matilda Engström

Till Valberedning under ett år föreslås och väljs 
Tommy Melin (sammankallande) och Björn Helgesson.

It-ansvarig förblir vakant,  styrelsen tillsätter under konstitutionsmöte

§13 Övriga frågor:

Prioriteringslista behövs. Ser ut som följer i dagsläget. Ny styrelse tittar vidare på denna.
Värdshuset Köksavdelning, ny ugn, luckor, flytta dörr, 
Brunnsproj Går i den takt det behövs
Oktagon Går enligt tidsplan
Förrådet (G dass) Vid möjlighet
Spång till bäcken När arbetskraft finns
Vård av fornminne Ev gjuta fast runsten som är vält
Vedförråd Död mans hand-grupp utför detta

Skrivelse till Gyllene Hjorten behövs ang deras fastighet och åtgärdslista samt vad som 
behöver lagas.

Skicka meddelande till Svarta Galten angående att erbjudas ingå i vår förening.

Björn tackar för sig och tackas av från styrelsens sida.

§14 Mötet avslutas.


