
Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner 

den 7 mars 2015. 

 

 

Närvarande: 19 föreningsmedlemmar. 

 

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

 

§ 2. Mötet var med behörighet kallat 

 

§ 3. Till mötes ordförande valdes Lars-Ove Nilsson. 

 

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

 

§ 5. Till justerare och rösträknare valdes Danny Kristensen och Markku 

 Engström 

 

§ 6. Verksamhets berättelse lästes och lades till handlingarna. Bilaga 1. 

 

§ 7. Ekonomisk berättelse.  

Kassören redogjorde ekonomin. Vid årsskiftet fanns 74.166 kr på 

kontot. Ekonomisk redogörelse.  Bilaga 2 

 

§ 8. Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslog att mötet skall 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Bilaga3 



 

§ 9. Ansvarsfrihet.                                                                          

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 10.0 Verksamhetsplan 2013 bilaga 4. 

Ordförande läste upp verksamhetsplanen för 2014. 

Se till att alla lajv som vi planerar blir genomförda. Få rätt på bastun 

och bygga en härd i värdshuset. Vi har fått bygglov för härden, söka 

några bygg och rivnings lov under året. Vi ska även bygga om 

smedjan till verkstad och använda all tjära till husen.  

 

§ 10.1 Redovisning från bygg gruppen om brandsäkerhet och annat. Bilaga   

4. 

 

§ 11. Budget och fastställande av medlemsavgiften.       

                     Mötet beslutade att inte göra någon förändring i medlemsavgiften. 

 Skriftlig budget kommer in som bilaga 5. Söka bidrag från Sverok till 

de stora projekten även i år.   

 

§ 12. Val av styrelse 

Årsmötet valde att minska antalet i styrelsen med två ledamöter. Så 

i år väljer vi inte fyra ledamöter på två år utan bara två ledamöter 

på två år. 

 Mötet  valde Ann-Charlott Hilding till kassör  på 2 år 

 Mötet valde Maria Rodén till sekreterare på 2 år  

 Mötet valde Matilda Engström till ledamot på 2 år 



 Mötet valde Madelene Johansson till ledamot på 2 år 

 

§ 13. Val av revisorer 

Mötet valde Danny Kristensen och Jean-Pierre Salkvist till revisor på 

1 år. 

 

§ 14. Val av valberedning. 

Mötet valde Eärendil Enbuske och Markku Engström till 

valberedning på 1 år. 

 

§ 15 Motioner 

Motion 1. Från Sebastian Näslund. Motionen avslogs. Avslag 13    

röster och bifall 4 röster  

Motion 2. Motionen uteslöts eftersom motions läggaren ej är 

registrerad medlem i föreningen. 

Motion 3. Från Ann-Charlott Hilding. Motionen fick bifall med en 

text ändring. Ordet Giltig tas bort i texten.  

Motion 4. Från styrelsen. Motionen fick i sin helhet avslag, men 

under mötet kom ett nytt förslag i motionens anda.  

Det nya förslaget från Reidar Hjalmarsson. Mötet ger styrelsen i 

uppdrag att ta fram nya kontrakt på husen, där det framgår att man 

är förvaltare. Mötet beslutade att bifalla Reidars förslag med 16 

röster och en röst för avslag.  

Motion 5. Från Bygg gruppen Mötet bifaller motionen enhälligt med 

en text förändring i andra att satsen. Att alla som vill kan söka hos 

styrelsen. 

Motion 6. Från Mikael Hilding. Mötet bifaller motionen enhälligt 

efter text förändringar. De som äger/förvaltar hus i lajv byn 



Berghemska vara fullvärdiga medlemmar i föreningen Berghems 

vänner. Alla på kontraktet ska ha betalt medlemsavgift innan 

årsmötet. Detta för att kunna påverka och ha insyn i byns skötsel 

och verksamhet 

§ 16. Övriga frågor 

 

a) Matilda ( Noha ) presenterar sin ide om ett skräck lajv i 

föreningens regi. Även en budget presenteras där kostnaderna 

täcks av anmälnings avgiften. Bräknar 30 deltagare under en 

helg, förhoppningsvis under hösten 2015.  

b) Reidar tar upp frågan om bastun. Hur räddar vi den från att rasa 

ner. Styrelsen kommer att titta på detta och bestämma hur vi 

ska göra. Louis vill att bastun flyttas då folk springer runt nakna, 

och att man har full insyn från brunnen när man hämtar vatten  

c) Björn föreslår att vi gräver en ny brunn. Markku att vi gör den 

som finns djupare. Styrelsen tittar på det och tar fram kostnads 

förslag på att gräva nytt.  

d) Bygg helger blir som vanligt. Helgen innan påsk 27-29/3 Påsk 

helgen 2-6/4 och helgen efter påsk 10-12/4. Övriga helger 

kommer styrelsen fram till på första styrelse mötet.  

 

§ 16. Nästa styrelsemöte under bygg helgen i påsk.  

 

§ 17. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Justeras    Justeras 

 

Danny Kristensen   Markku Engström 



 

 

 

 


