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Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2013-06-09 
 
 
Plats: Granhyddan i Bäckalund 
 
Närvarande styrelseledamöter: Conny Haglund, Lennart Östlund, Lotta Neckman, Hans 
Högberg, Stig Skoglund, Åke Löfgren och Göran Enerstål 
 
Frånvarande styrelseledamot: Jonas Karlsson 
 
Närvarande adjungerade: Marianne Gillberg, Kjell Zetterberg och Björn Gillberg 
 
Övriga frånvarande: Erik Gillberg, Michael Still och Pär Sundeskog 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Conny Haglund hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Val av justeringskvinna/man 
Lennart Östlund valdes att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 
 

§ 4 Betraktelse över de senaste två veckorna 
Conny analyserade de senaste fjorton dagarnas ”tillvaro”. Han hade känt tveksamhet inför de 
ekonomiska utsikterna för stiftelsen. Björn hade övertygat honom om att oron var obefogad, 
enär en utgift måste innebära att minst motsvarande belopp finns i kassan. Vi går i ide med 
hyddan, om elräkningarna blir övermäktiga. 
Åke har beslutat att lämna styrelsen. 
Lennart har tvekat om att vara kvar, men tar definitiv ställning i oktober 2013.   
 

§ 5 Nyval i styrelsen 
Beslutades att utse Lotta Neckman (19530201-1100) till kassör. 
Lotta befullmäktigas att hos Fryksdalsbanken öppna bankkonto och bankgiro. 
 

§ 6 Se över alla upprättade dokument 
a. Stadgar  
b. Stiftelseförordnande 
c. Gåvobrev 
d. Protokoll Mottagande av gåvobrev 
Samtliga dokument förvaras hos Conny efter underskrifter. 
Conny sänder kopior på nödiga dokument till Lotta (bankaffärer). 
 

§ 7 Föregående protokoll 
Sekreteraren läste upp föregående protokoll (2013-05-26) som, med godkännande, lades till 
handlingarna. 
 

§ 8 Genomgång av insatser sedan föregående möte 
- Fonder, stiftelser, allmänt (Lotta)  
Fonderade Bygdemedel kan vara på gång. 
- Fonder, stiftelser, Länsstyrelsen (Conny) 
fortsätter sin undersökning. Lieder Växtlust nästa år. Träff V33. 
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- Kommunen (Hans)  
fortsätter sin undersökning. 
Lennart har fått klartecken ang kyl, frys, spis, stolar, bord mm. Hans hämtar. 
- K-märkning (Göran).  
Länsstyrelsen hänvisar till en underavdelning i Torsby, som visat intresse att komma och 
titta på Granhyddan 
- Stockar från skogsägare (Hans) 
- Sågning (Hans) 
- Varmvattenberedare (Kjell)  
Utredning av VVS-behov och el pågår. 
Varmvatten/vattenlås i köket fixas samt vatten på toaletten (i närtid). 
Hans har pratat med Tommy Svensson om att el-undermätare installeras i hyddan. 
Är elen ok på andra våningen och i övrigt? 
- Annan sponsring, färg, fönster etc (Lotta) 
Broby Färg sponsrar med färg till det rostiga plåttaket 
Sunne Glasmästeri lagar trasiga fönster om vi levererar utan kittet kvar. 
 

§ 9 Planering av stormöte den 16 juni 2013 
Conny håller i evenemanget med viss musik och välkomsttal, Marianne stöttar med allt annat 
och övriga hjälper till med glada tillrop. 
När bygdens folk anländer, kl 14:00, möts de förhoppningsvis av musik från Conny (gitarr), 
Lennart (keyboard), Kjell (klarinett&saxofon). 
Björn berättar om bakgrunden, bl a varför stiftelseformen valts. 
Pic nic och umgänge. 
Kjell tar med fotbollar. 
Två ungdomar i Bäck musicerar bra säger Kjell. Marianne lockar dem till stormötet. 
Lars Skoglund spelar dragspel? Hans puffar på. 
Lotta försöker få Fryksdalsbygden att göra ett reportage. 
Marianne färdigställer en informationsskrift som ”alla” sprider till sin omgivning senast på 
tisdag. 
 

§ 10 Övriga frågor 
a. Vi litar endast till gåvor som intäkter för verksamheten. (Conny) 
b. Lotta ordnar träff vid Granhyddan måndag 10 eller tisdag 11 juni 2013 med 
Fryksdalsbygden. Conny och co ställer upp och informerar 
c. Björn ordnar så att Granhyddans ägarförhållanden, bakåt blir korrekta m h a Lantmäteriet. 
Kostnad 825:- 
d. Marianne informerade om att hemsidan heter www.granhydda.se. E-mailadressen är 
info@granhydda.se 
e. Mariannes symöten har resulterat i 54 stolsdynor och fryksdalsgardiner som Lotta sytt om. 
f. Åke har grejer att skänka. 
g. Kajsa har tvättat fönster. 
h. Matematikhjälp ordnades i lördags av Lovisa Lundberg, tillsammans med tre kamrater.  
Bra initiativ! 
i. Brandsläckare påfylles? Stig kollar. 
j. Försäkring? Ja, vi har en som kostar 8 000:-/år. (Conny) 
k. Brandvarnare fungerar? Stig kollar. Marianne kommer att vara med för att hålla i stegen. 
l. Hans, Kjell, Stig och Lotta träffas  måndag 10 juni kl 09:00 för att ta ner trasiga fönster och 
ta bort gammalt kitt. 
m. Rödfärg på sydsidan snarast. Hans har spruta. 
 

§ 11 Nästa möte 
Söndagen den 16 juni 2013 kl 13:00 i Granhyddan. Alla välkomnas!  
Förberedelser för stormötet kl 14:00 prioriteras. 
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 ....................................................   
 Göran Enerstål    
 Sekreterare                                     

 
 
 
 

Justeringskvinna/man 
 
 
 

....................................................  .................................................. 
 Conny Haglund   Lennart Östlund 
 Ordförande    Ledamot 
 
  


