
Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner
den 2 mars 2013.

Närvarande: 15 föreningsmedlemmar.

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

§ 2. Mötet var med behörighet kallat

§ 3. Till mötes ordförande valdes Mats Rappe.

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

§ 5. Till justerare och rösträknare valdes Mikael Hilding och Monica 
Hansson.

§ 6. Verksamhets berättelse lästes och kommer att godkännas med 
följande ändring. Det är just nu två husbyggen på gång. Även att vi i 
vinter börjat fälla träd som kommit för när och blivit för stora. Med 
dessa ändringar och tillägg kan verksamhetsberättelsen läggas till 
handlingarna. bilaga 1.

§ 7. Ekonomisk berättelse. 

Kassören redogjorde ekonomin. Vid årsskiftet fans följande 63.163 
kr på kontot, 1.278 kr i kassan. Fasta utgifter för året har varit 



17.000 kr. Idag finns en handkassa hos Reidar Hjalmarsson på 
14 214 kr. Den är inte Redovisad, men används för bygget av byns 
bastu. Nya Handkassor lämnas inte ut förrän en fullständig 
redovisning lämnats in till kassör och styrelse.

§ 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 2013 bilaga 4.

Ordförande läste upp verksamhetsplanen för 2013.Mötet godkände 
planen med tilläggen.  Att det bör ordnas ett skydd för container, nu 
när det ska finnas en för all verksamhet. Att det ska kollas om det är 
vatten skyddat område i bäcken innan vi bygger bro.

§ 11. Budget och fastställande av medlemsavgiften. Mötet beslutade att 
inte göra någon förändring i medlemsavgiften. För verksamheten 
budgeteras för

Köket 12,000 kr

Brunnen 7,500 kr

Bygghelger 3,000 kr

Övrigt 3,000kr

Totalt budgeterat 25.500 kr



Mötet godkände budgeten och en utförlig bilaga kommer att läggas 
till protokollet.

§ 12. Val av styrelse

Mötet  valde Lars-Ove Nilsson till kassör på 2 år.

Mötet valde Ann-Charlott Hilding till sekreterare på 2 år

Mötet valde Monica Hansson till ledamot på 2år.

Mötet valde Bim Å Schär till ledamot på 2år

Mötet valde Mattias Keller Bernäng till ledamot på 2år

Mötet valde Mikael Hilding till ledamot på 2år

§ 13. Val av revisorer

Mötet valde Ulf Hilding och Matilda Engström till revisor på 1 år.

§ 14. Val av valberedning.

Mötet valde Eärendil Enbuske och Karin Rappe till valberedning på 1 
år.

§ 15 Övriga frågor

a) En fråga om motorsåg på området. Det har funnits en men den 
har gått sönder. Nu krävs det körkort för att använd motorrsåg 
säkert. Detta gör att vi inte borde ha en såg liggande, utan bara 
användas den när det finns någon med som har körkortet. Egna 
sågar får var och en själv svara för.



b) Vi ska göra en inventarier lista på saker och redskap som tillhör 
byn. 

c) Kontakta Bengt och höra om han kan hyvla av vägen, så vi 
slipper lite hålor.

d) Sammanställa en bygg grupp som ansvarar för under håll och ny 
byggnad. Mikael som sitter i styrelsen är villig att ta på sig 
ansvaret för en sådan grupp. På mötet fans det fler intresserade 
som anmälde sig. Eärendil, Lars-Ove, Maddelen. Dessa kommer 
att starta och tar hjälp av andra.

e) Någon pratade om att de någonstans hade ställt upp en gammal 
container för att kunna låsa in verktyg och utrustning. Detta 
förslag diskuterades men det fattades inte något beslut. 
Styrelsen kommer att ta upp frågan på ett styrelse möte.

f) Vad kan vi göra för att få fler att hjälpa till vid bygg helgerna. 
Mikael föreslår ett bygg lajv under en vecka. Bim tycker att vi 
promotar bygghelgerna för dåligt och inte är tydliga med att 
helgen rör hela byn inte bara egna huset. Styrelsen får i uppgift 
att se över hur vi kan göra detta bättre.

g) Mats föreslår att vi erbjuder medlemskap i föreningen till de som 
kommer på arrangemanget i midsommar. Detta för att få fler 
medlemar. Ett förslag som diskuterades var att ge medlemar 
lägre avgift på föreningens lajv.

h) Se över texterna i hyreskontrakten och även se över 
hyreskontrakten för arrangörer.

i) De två nya kontona som vi öppnat för KIR och DÖH ska inte 
disponeras av två i förening. Detta blir svårt då kassör 
ordförande och arr kassör inte alltid bor på samma ort.

j) Vargs hus. Nuvarande ägare lämnade huset till föreningen strax 
innan årsmötet. Enligt Pia Palmin som varit ansvarig för 
husägarna så står Mattias först i kön för hus. Mötet beslutar att 



han får ta över Varg huset. Han planerar att göra det beboligt 
och senare bygga ett nytt. 

§ 15. Nästa styrelsemöte sker via Skype den 24 mars kl 17.00 

§ 16 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras Justeras

Mikael Hilding Monica Hansson


