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                        2013-08-31, ver 5  
Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2013-08-25 
Organisationsnummer: 802477-8675 
  
Plats: Granhyddan i Bäckalund 
Närvarande styrelseledamöter: Conny Haglund, Lotta Neckman, Hans Högberg, Lennart Östlund och 
Göran Enerstål 
Frånvarande styrelseledamot: Jonas Karlsson  
Närvarande adjungerade: Marianne Gillberg, Kjell Zetterqvist., Stig Skoglund, Michael Still, och 
Björn Gillberg  
  
§ 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 Föregående protokoll 
Sekreteraren läste upp föregående protokoll (2013-07-28) som, med godkännande, lades till handlingarna. 
  

§ 5 Registrering, organisationsnummer, lagfart 
Conny har ombesörjt registrering hos Länsstyrelsen i Dalarna. Vi har även fått ett organisationsnummer:  
802477-8675. Lotta meddelar banken detta. 
Lagfarten kräver en förrättning med Lantmäteriet. Björn ansvarar för förarbetet. 
 

§ 6 Karlstads Museum, Offert - antikvarisk undersökning 
Offert om ”antikvarisk undersökning” har inkommit. Offerten erbjuder framtagning av historisk bakgrund,  
att relatera anläggningen till motsvarande samtida anläggningar i en nationell kontext och byggnadens 
tidstypiska drag. Kostnad: 17 462:- (exkl moms). Beslöts att avvakta med beställning tills ekonomin  
tillåter. Vi målar och ändrar ingenting inomhus. ”K-märkning” som begrepp existerar inte.  
Byggnadsminnesförklaring ska det vara. ”Fonderade bygdemedel” har ej hörts av. (Conny) 
  

§ 7 Leader Växtlust 
är till ända. EU, staten och sex kommuner i Värmland har under sju år delat ut pengar till behjärtansvärda  
projekt. Kanske ändå några pengar kan finna kvar i något hörn? Nya regler kommer att gälla för en ny  
sjuårsperiod. Medel kan sökas sommaren 2014. (Conny) 
Frykåsen kommer att besökas enligt plan, av Conny och Hans. 
Region Värmland har pengar? (Björn) Conny undersöker. 
  

§ 8 Träff med Arvsfonden 
Vi har fått en inbjudan från Allmänna arvsfonden. De som kommer att anmälas av Conny är: Conny, Lotta,  
Hans och Göran. Mötet hålls i Karlstad torsdagen den 18 september 2013 kl 18:30-21.00. 

  
§ 9 Genomgång av insatser sedan föregående möte 

  
a Framsidan, utbyggnad med tak 

har färdigställts/målats av Kjell, Stig och bröderna Johansson i Kvarnbacken. 
 

b Brandsläckare 
(2 st) har skänkts av Länsförsäkringar. Lotta hämtar. 
 

c Granhyddan och Granrock den 10 augusti 2013 
C:a 20 personer hörsammade inbjudan till sommarfest i Granyddan. Kaffe bjöds de på. Många intressanta  
erbjudanden såg dagens ljus: 50 bullar och garnskottsmarmelad (Ingrid och Bernt Jansson), konstutställning  
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(Maj-Lis Uller), takmålning och skorstenslagning (Mats och Jörgen Johansson), anslagstavla för  
marknadsföring (Hans), hjälpa till med ”allt” (Agneta och Åke Löfgren) och Cecilia Hörnsten, Cecilia bor i  
Där Ner uppe i Arnstorp), agentarbetare (Eva-Lotta Hjerpe och Leif Östlind), vedkamin,   
(Katrin, Peter, Ida och Magnus Oskarsson).  
Marianne sammanfattade med att säga att mötet var mycket lyckat. ”Alla” återkommer nu varje lördag  
kl 11:00. ”Vi får inte hitta på något som inte är sanktionerat av styrelsen!” Vilket syrelsen vitsordade. 
 
Granrocken, som avlöste sommarfesten, med Clear Water Band, hade 99 betalande. Vädret var inte det bästa.  
Kanske vi ska erbjuda idrottsföreningen att vara i Granhyddan nästa gång? 
 

§ 10 Planering för den närmaste tiden 
  

a Pannan 
står tills vidare kvar. (Kjell) 
 

b Ytterdörrar 
slipas av Göran i Stôga (Arnstorp) 
 

c Källarfönster 
målas av Lotta, Björn och Michael. 
 

d Ventil 
fixas av Hans och Dan. 
 

e Kamin 
av mycket hög kvalitet säljs av Peter Oskarsson för 3 300:- (inkl moms). Beslutades att Lotta betalar kaminen  
 

f Hängrännor 
ses över och byts av Hans och Dan. 
 

g Skorstenen 
repareras av Hans med hjälp av Mats och Jörgen. 
 

h Dränering  
utförs av Kalle Ambjörnsson mot ersättning för dieselkostnad. 
 

i Elöversyn 
görs av Björn, Mats och Jörgen. 
 

j 
 

Elkontakter 
i köket sätts upp av Nemo och Tommy. 
 

k Kökstrappan 
görs fin av familjen Gillberg. 
 

l Fönster 
färdigställs av Lotta och Björn. 
 

m Taket  
till källarnedgången målas av Mats och Jörgen. Stig meddelar. 
 

n Pianot 
hämtas av Kjell, med hjälp av de han behöver. 
 

o 
 

Undermätare (el) 
Lennart kanske har tillgång till någon sådan? 
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p 
 

Broräcket 
målar Lotta när Mats och Jörgen målat taket till källarnedgången. 
 

§ 11 Övriga frågor 
  

a Ekonomirapport 
Lotta redovisade ekonomiska transaktioner och konstaterade att vi har 5 323:- på kontot. 
  

b Facebook? 
Lotta föreslog att vi skulle starta en Facebook-sida. 
Mötet höll ej med henne. Kanske i en framtid? 
  

c Hemsidan 
Hemsidan jobbas det med (Lena hos Björn&Marianne). Hon tar gärna emot bidrag. Beslöts att protokollen  
ska visas på hemsidan. 
  

d Oktoberfest 
i september önskar Hans. 
  

e Marknad 
Hans, Marianne och Eva-Lena Karling önskar sig en sylt- och marmeladmarknad samt loppis. 
  

f 
 

Eva-Lotta Hjerpe, Bäckalund 
inbjudes till nästa möte. (Marianne) 
 

g 
 

Bäckalundsskolan åter till Granhyddan? 
Marianne föreslog att vi skulle erbjuda rektorn för Bäckalundsskolan, att de gärna får ha luciafest och  
sommaravslutning i Granhyddan. 
 

h 
 

Konstrundan 
Marianne förslog att vi ställer Granhyddan till förfogande vid nästa års konstrunda. 
Björn presenterar då några av sina grövsta tavlor. 
  

i 
 

Tillbakablick/framåttitt 
Björn skriver något om vad vi åstadkommit och vilka framtidsplaner vi har för Granhyddan. 
Resultatet presenteras i ett blad, som vi sprider ut till våra grannar och andra. Förhoppningsvis blir några  
intresserade stöttare i olika former. 
 

§ 12 Nästa möte 
Söndagen den 22 september 2013 kl 11:00 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    Styrelseledamot 
 


