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                       2013-10-27, ver 4 

Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2013-10-27 
Organisationsnummer: 802477-8675 
Bankgiro: 195-98 40 
 
 
Plats: Granhyddan i Bäckalund 
Närvarande styrelseledamöter: Conny Haglund, Lotta Neckman, Hans Högberg, Jonas Karlsson, och 
Göran Enerstål 
Frånvarande styrelseledamot: Lennart Östlund  
Närvarande adjungerade: Marianne Gillberg, Kjell Zetterqvist, Stig Skoglund, Mats Johansson, Inge 
Svensson, Bert Jansson, Cecilia Hörnsten, Jörgen Johansson, Michael Still, Eva-Lotta Hjerpe och 
Björn Gillberg 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Conny Haglund hälsade det stora antalet närvarande välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 
 

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

§ 3 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 
Sekreteraren läste upp föregående protokoll (2013-09-22) som, med godkännande, lades till 
handlingarna med tillägget exkl moms på § 10 e i st f inkl. 
 

§ 5 Ansökningar/Bidrag (Conny) 
- Sunne kommun stöttar? 
- Lieder Växtlust, sökes till sommaren 
- Region Värmland 
 

§ 6 Om Arvsfonden - planeringsgrupp 
9 000:- har beviljats från Länsstyrelsen för uppvärmning. (Conny) 
Lotta sänder räkningar, för detta ändamål, till Länsstyrelsen. 
 

§ 7 Att låna Granhyddan 
Beslutades att Conny och Lotta bemyndigas att utreda olika möjligheter till lån av 
Granhyddan. Bedömningar från fall till fall, för att så småningom komma fram till en praxis. 
En förfrågan har inkommit från Jenny Strömberg (Hugo Bergpört). 
 

§ 8 Kort rapport om hösten/Marianne 
Vi har sedan april 2013 haft  

- 12 utomstående möten  
- 16 egna utåtriktade 
- 7 styrelsemöten 
- ett stort antal arbetsdagar om minst 300 timmar 

  
§ 9 Fest 

anordnas fredagen den 15 november 2013 kl 18:30 i Granhyddan. Alla, med respektive, som 
på något sätt stöttar/har stöttat oss välkomnas. Beslutades att ha knytkalas och att Marianne, 
Lotta, Bert och Inge ser till så att det blir trevligt. Conny tar med sig dragharmonikan och 
Kjell något att blåsa i. Conny tar även med sig ett sångvänligt häfte. 
Kjell tar även med sig Olle Söderberg som tillsammans med Bert Jansson berättar om hur det 
började. Kanske någon kan ta med sig en filmkamera för att föreviga det hele!? 
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§ 10 Konstrunda 

Maj-Lis har ej gått att nå. Eva-Lotta tar tag i frågan med bistånd av Marianne. 
 

§ 11 Ekonomisk genomgång 
Lotta redogjorde för det ekonomiska läget. 2 000:- har influtit från givare. 
Vi har 4 005.- i kassan. 
 

§ 12 Genomgång av insatser sedan föregående möte 
 

a Hängrännor 
har setts över och bytts av Hans och Dan. Tillbyggnadsrännorna dåliga. 
 

b Skorstenen 
har reparerats av Hans med hjälp av bröderna Johansson och Mikael. Skorstenspipa två och 
fem kan användas enligt sotarmästaren. Spricka upptäcktes varför andra åtgärder kommer att 
vidtagas. 
 

c Sunne-nytt 
lär ha gjort reklam för möjlighet att söka pengar. Okänt i vilket nummer. Björn har kollat om 
han har detta. Han har inte hittat aktuellt nummer. 
 

§ 13 Planering för den närmaste tiden 
 

a ”Tiggarbrev” 
utformas av Björn, distribution av Marianne med barnbarn. 
 

b Ved  
skänkes av Bert, Mats och Jörgen hjälper till, Hans har vedmaskin. 
 

c Spricka i skorstenen 
kanske kan kompenseras med ett rör från Hans? 
 

d Dörr till fikarummet 
har beställts av Hans. 
 

e Värmepump  
inköpes för källaren av Marianne för c:a 7 000:-. Inge och Börje i Åsegård installerar. 
 

f Underelmätare 
Kjell tror att Tommy Svensson eller Kalle Ambjörnsson har en underelmätare som vi 
kan få överta. Kjell återkommer. 
 

g Luciafirande? 
Conny erbjuder Bäckalundsskolan att få vara i Granhyddan och fira Lucia – om tillräcklig 
uppvärmning kan ordnas. Hans nämner det dessutom på verksamhetsrådet. 
 

h Hängrännor 
för tillbyggnaden tas tacksamt emot. De kan placeras på marken nedanför. De kan vara 
begagnade. Kjell har hållare. Han och Stig sätter upp. 
 

i Bakgrund 
till varför vi söker olika bidrag och vad vi gjort hittills. Göran utformar förslag och sänder  
det till Conny. 
 

j Diskmaskinen 
var det fel på. Michael har konstaterat att programverket inte fungerar. Kanske Tommy kan 
kolla? 
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k Ventil 

i trapphuset behövs. Inge, Michael och Kjell gör hål i väggen, långt upp. 
 

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

m Dränering  
till våren utförs av Kalle Ambjörnsson, mot ersättning för dieselkostnad. 
 

n PUB-kväll? 
Lotta och Cecilia undersöker förutsättningarna för att ordna en PUB-kväll nästa år. 
 

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

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

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

r Skördefest 
föreslås, liknande den i Östanbjörke. Frågan väcks till liv 2014. 
 

§ 14 Övriga frågor 
 

a Protokoll 
Beslutades att protokollet ska sändas till alla som finns på möten, e-mail/postenledes. 
 

b Vattenledningar 
tappas ur innan de fryser? (Kjell) Vi avvaktar eventuell värme +7 gr C. 
 

c Elkostnaden 
beräknas till c:a 4 000:-/år plus c:a 1 000:- för elmätare. (Björn) 
 

§ 15 Nästa möte 
avvaktar vi med.  
 

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

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

 
Justeringskvinna/man 

 
 
 

....................................................  .................................................. 
 Conny Haglund   Stig Skoglund 
 Ordförande    Adjungerad ledamot  
 


