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Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2013-06-16 
 
 
Plats: Granhyddan i Bäckalund 
 
Närvarande styrelseledamöter: Conny Haglund, Lennart Östlund, Lotta Neckman, Hans 
Högberg, Stig Skoglund och Göran Enerstål 
 
Frånvarande styrelseledamot: Jonas Karlsson och Åke Löfgren 
 
Närvarande adjungerade: Marianne Gillberg, Kjell Zetterberg, Michael Still, Sten Gillberg 
och Björn Gillberg 
 
Övriga frånvarande: Erik Gillberg 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 Program för ”Öppet hus” i Granhyddan 2013-06-16 kl 14:00 
Conny redogjorde för förslaget till program (bifogas) för dagens öppna hus.                     ./. 
Programmet föll i god jord bland mötesdeltagarna. 
 

§ 5 Paus i förhandlingarna 
Allmänheten börjar att strömma in genom dörrarna varför en paus anbefalles kl 13:50. 
 

§ 6 Återupptagning av förhandlingarna efter pausen 
Nu är kl 16:20 och vi har alla avnjutit en trevlig eftermiddag med tillresta, som hörsammat 
uppropet om att låta sig informeras om Granhyddans historia och dess framtid. 
C:a 40 personer uppehöll sig i stora danssalongen, 801:- skänktes av de församlade.  
 

§ 7 Måleriinsatser 
Lördagen den 29 juni 2013 kl 09:00 samlas de som kan, för målning/inoljning av fönster och 
väggar. Hans ordnar rå linolja, terpentin och rödfärg.  
 

§ 8 Stiftelsedokument 
Conny meddelade att alla dokument nu är underskrivna och klara för registrering hos 
Länsstyrelsen och presentation för Fryksdalsbanken. 

 
§ 9 Hemsidan 

Marianne föreslog att gamla bilder och berättelser om/från Granhyddan samlas på hemsidan. 
Lena på Miljöcentrum tar emot bidragen. Bidrag kan sändas till: art@miljocentrum.se 
 

§ 10 Skylt 
Lennart, som inte bara är musiker, utan även vanlig konstnär, har åtagit sig ett måla en skylt 
”Granhyddan” som kan uppsättas på lämplig plats. (Marianne) 
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§ 11 Sammanfattning 
Göran sammanfattar dagens händelser, får foton från Hans och sänder materialet till 
tidningen Fryksdalsbygden och Lena på Värmlandsmetanol (hemsidan). 
 

§ 12 Nästa möte 
Söndagen den 28 juli 2013 kl 10:30 i Granhyddan. Alla välkomnas!  
 

§ 13 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
 
 ....................................................   
 Göran Enerstål    
 Sekreterare                                     

 
 
 
 

Justeringskvinna/man 
 
 
 

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