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Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2013-09-22 
Organisationsnummer: 802477-8675 
 
Plats: Granhyddan i Bäckalund 
Närvarande styrelseledamöter: Conny Haglund, Lotta Neckman, Hans Högberg och Göran Enerstål 
Frånvarande styrelseledamöter: Jonas Karlsson, Lennart Östlund  
Närvarande adjungerade: Marianne Gillberg, Kjell Zetterqvist, Stig Skoglund och Björn Gillberg 
 
§ 1 Mötets öppnande 

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

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

§ 3 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 
Sekreteraren läste upp föregående protokoll (2013-08-25) som, med godkännande, lades till 
handlingarna. 
 

§ 5 Ansökningar 
a Sunne kommun, 9/9 

Conny har sänt in ansökan om 10 000:- till kulturkansliet, kultur- & ungdomsaktiviteter, 
musikarrangemang etc. 
 

b Region Värmland, 4/9 
har fått motsvarande skrivning som Sunne kommun av Conny. 
 

c Länsstyrelsen, Fonderade bygdemedel, 19/7 
har ej hörts av, Näringsliv och service i bygden. (Conny) 
 

d Lieder Växtlust 
återkommer vi till. (Conny) 
 

§ 6 Rapport från Inspirationsmöte om Arvsfonden 
Conny, Hans och Göran var på mötet, som var mycket välbesökt. Värmland är det landskap 
som söker minst frekvent, endast 7% av pengarna går hit. 470 miljoner kronor finns i fonden. 
Vi kan söka för att göra och/eller bygga. Ledord: nyskapande, funktionsnedsättningar, 
samarbetspartner, omvärdsbevakning, framåtsyftande, delaktighet från målgruppen etc. 
Vi måste ha verkat i minst ett år. 
 

§ 7 Ekonomisk genomgång 
Lotta redovisade ekonomiska transaktioner och konstaterade att vi har 6 438:- på kontot. 
Conny sänder Lotta ett förslag på hur man på ett vackert sätt skriver upp in- och utkomster, 
dagboksblad. 
 

§ 8 Konstrundan 
håller, förhoppningsvis, Maj-Lis Uller i? (Marianne) 

 
§ 9 Oktoberfest 

har föreslagits av Hans. Fredagen den 15 november 2013 kl 18:30 preliminärbokas. Olle 
Söderberg, som ”vet allt” om Granhyddan, inbjudes av Kjell, för att berätta om förgången tid.  
 

§ 10 Rapport från Lördagsfika 
Marianne har hållit i trevliga träffar kl 11:00 på lördagarna. Bl a vedspis/kamin i 
”fikarummet” har diskuterats. 



Macintosh HD:Users:lenaerikssonsonebrink:Desktop:Granhydda:Protokoll 2013-09-22.doc 

 
§ 11 Genomgång av insatser sedan föregående möte 
a Pannan 

Kjell har sett till så att pannan och annat skrot hämtats. Kanske vi får skrotpengar? 
 

b Ytterdörrar 
har slipats av Göran i Stôga (Arnstorp) 
 

c Källarfönster 
Har målats av Lotta, Björn och Michael. 
 

e Kamin 
av mycket hög kvalitet har levererats av Peter Oskarsson för 3 300:- (inkl moms).  
 

f Kökstrappan 
har gjorts fin av familjen Gillberg. 
 

g Fönster 
har färdigställts av Lotta och Björn. 
 

h Taket  
till källarnedgången har målats av Mats och Jörgen.  
 

i 
 

Broräcket 
har skrapats och målats av Lotta, liksom ledstänger och dörrfoder på baksidan. 
 

j Husets utsida 
Har till mycket stor del målats av Stig liksom baksidans fönster. 
 

§ 12 Planering för den närmaste tiden 
a Ventil 

fixas av Hans och Dan. 
 

b Hängrännor 
ses över och byts av Hans och Dan. 
 

c Elöversyn 
görs av Tommy Svensson. 
 

d Undermätare (el) 
ordnas av Tommy Svensson. 
 

e Skorstenen 
repareras av Hans med hjälp av Björn och Mikael. Skorstenspipa två och fem kan användas 
enligt sotarmästaren. 
 

f Pianot 
hämtas av Kjell, med hjälp av de han behöver. Frysbox tar han med av bara farten. 
 

g Dränering  
utförs av Kalle Ambjörnsson i vår mot ersättning för dieselkostnad. 
 

h PUB-kväll? 
Lotta och Cecilia undersöker förutsättningarna för att ordna en PUB-kväll 
 

i Kamin 
installeras av Hans. 
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j Arbetsdag 
lördagen den 28 september 2013 kl 08:00. 
 

k Lagfartsarbetet 
fortgår. (Björn) Telefonmöte med uddevallajurister. Resultatet klart om c:a tre månader. 
 

l Jätteloppis 
förbereds av Eva-Lena i februari 2014. Hon är medveten om snö/kyla/plogning och 
elkostnad. (Marianne) 
 

m Diskmaskin 
installeras i köket av Hans och Mikael. (Marianne) 
 

n Vårfest 
för ”alla” som varit och är engagerade. (Björn) 
 

o Vattenledningar 
tappas ur innan de fryser. (Kjell) 
 

p Samarbetsgrupp 
Conny startar en grupp med representanter för olika intresseinriktningar som kan samarbeta i 
projekt som Allmänna arvsfonden kan svälja. 
Vi bör söka samarbete med fotbollsklubben och skolan, kanske även med jägarna? 
Brainstorming: lantbruk och slakt som glömts bort, Hem&skola, hur var det förr? (Hans), 
egenföretagare, PRO, barn&ungdom, skola, lekis och pensionärer, anpassa lokalen så att 
världskonserter kan anordnas, kulturarbetare engageras. 
 

q Vad har vi gjort? 
Marianne gör en sammanställning över allt vi har gjort, som kan sammanfogas till de 
ansökningar vi kommer att göra. 
 

§ 13 Övriga frågor 
a Pengaraggning 

Pengar mottages tacksamt av stöttare för inköp av bl a luftvärmepumpar. 
 

b Dörr till ”fikarummet” 
efterlyses. 
 

c Fläktar 
i taket i danslokalen för att få den varma luften att cirkulera? (Björn) 
 

d Knytkalas 
med Mariannes älgkött som grund för de närmast sörjande? 
 

e Skördefest 
föreslås, liknande den i Östanbjörke. Kanske lite sent i år? Ett alternativ kanske kan vara 
skördefest på burk, med fjolårets primörer? Frågan väcks till liv nästa år. 
 

f Sunne-nytt 
lär ha gjort reklam för möjlighet att söka pengar. Okänt i vilket nummer. Björn kollar om han 
har detta. 
 

§ 14 Nästa möte 
Söndagen den 27 oktober 2013 kl 11:00 i Granhyddan. Alla välkomnas!  
 

§ 15 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
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 ....................................................   
 Göran Enerstål    
 Sekreterare                                     

 
Justeringskvinna/man 

 
 
 

....................................................  .................................................. 
 Conny Haglund   Kjell Zetterqvist 
 Ordförande    Adjungerad ledamot  
 


