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                       2014-02-10, ver 2 

Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2014-02-09 
Organisationsnummer: 802477-8675 
Bankgiro: 195-98 40 
 
 
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, Cecilia Hörnsten, Eva-Lotta Hjerpe, 
Michael Still, Stig Skoglund och Björn Gillberg 
 
 
§ 0 Kjell framförde  

en bejublad monolog om hetta och behovet av att vara skuggad. 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden Conny Haglund hälsade det stora antalet 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 
Ordföranden läste upp de två senaste protokollen (2013-12-15 och 2013-01-17) som, med 
godkännande, lades till handlingarna. 
 

§ 5 Bidrag  
har inkommit från Sunne kommun. Enligt VF finns även medel att söka för kommuner runt 
Karlstad. (Conny) 
 

§ 6 Konstrunda 
kräver medlemskap i KRO. Hantverksmässa i stället. (Eva-Lotta) 
 

§ 7 Ekonomisk genomgång 
Lotta redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har 19 264:- i kassan. 
  

§ 8 Verksamhetsberättelse/bokslut 
är under utformning av Björn. Luftvärmepumpar och kamin får en avskrivningstid på 5 år. 
Vi får ett plus på c:a 4 000:-. 
 

§ 9 Genomgång av insatser sedan föregående möte 
 

a Hängrännor 
har lappats av Stig. Nya behövs, inköpes av Hans. Vi avvaktar installation till våren 2014 
 

c Elundermätare 
finns på plats. (Björn) 
 

g ”Vi ses på Granhyddan” 
av Marianne, med förslag till aktiviteter i lokalerna (Pamflett), hyllades av församlingen med 
Conny i spetsen. 
 

§ 10 Planering för den närmaste tiden 
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a Vinden  
har dåligt med spån, Hans sprutar upp kutterspån. 
 

b Ved  
för hösten 2014, om c:a 10 m3, samlas ihop av Stig, Bert, Mats och Jörgen. Hans håller med 
vedmaskin. 
 

c Jätteloppis 
förbereds av Eva-Lena till 15 februari 2014. Hon är medveten om snö/kyla/plogning och 
elkostnad. (Marianne) C:a tio personer ”ställer ut”. Inge ordnar med byggfläkt. 
 

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

e PUB-kväll? 
Lotta och Cecilia undersöker förutsättningarna för att ordna en PUB-kväll 2014. 
Förslaget läggs på is. 
 

f Pianot 
hämtas av Kjell, med hjälp av de han behöver, våren 2014. 
 

g Lagfartsarbetet 
fortgår. Björn Har pratat med advokaten. Kostnaden blir c:a 825:-. Lagfart inom en månad. 
 

h Timmer 
ifrå bönnera - avvaktar vi med (Hans) 
 

i Återträffs-sammankomst 
under 2014? Många har träffats i Granhyddan, många har haft jättekul … (Marianne) 
 

j Vuxengympa 
med Hans dotter som ledare? (Lotta) 
 

k Dränering  
till våren 2014 utförs av Kalle Ambjörnsson, mot ersättning för dieselkostnad. 
 

l Musikafton 
kanske kan ordnas under våren 2014? (Lotta) 
 

m Fläktar 
i taket i danslokalen, för att få den varma luften att cirkulera, väntar vi med. (Björn) 
 

n Hantverksmässa 
Maj-Lis har ej gått att nå. Eva-Lotta tar tag i frågan med bistånd av Marianne. Kristi 
Himmelsfärd smäller det. Gundes Monica vill ha konsthantverk med. 
 

o Knytkalas 
fredagen den 7:e mars 2014 kl 18:30 i Granhyddan. 
  

p Släktforskningskurs 
ledd av Steve Huva, Råbäcken välkomnas. (Hans) 
 

q Grannsamverkan/hjärtstarter 
i biblioteket onsdagen den 19 februari 2014 kl 18:30. Hans, Cecilia, Michael, Lotta&Göran 
och förhoppningsvis fler deltager. 
 

r Taklampor 
i danslokalen byts ut av Stig&Kjell. Kortslutning i de gamla.  
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s  Kaminen 
är på väg in i danslokalen. Golvplåt beställd. (Hans) 
 

t El 
Björn kommer att undersöka on det går att sänka från 24A till 16A.  
Idrottsklubben, jaktklubben och Granhyddan kommer att dela på elkostnaden.  
Abonnemanget står på idrottsföreningen. Fast nätavgift blir c:a 2000:- per år. 
Vi har en elskuld till idrottsföreningen på c:a 3 000:- 
 

u Årsstämma 
kommer att hållas ”snart” enligt Stiftelselagen. 
 

v Skylift 
får vi låna av Kalle. 
 

x Diskmaskin 
här, men fungerar inte. Beslöts att införskaffa en ny bänkdiskmaskin för c:a 4 000:- 
(Marianne) 
 

y Faktura 
på värmepumpar, från Björn, på ingång. 
 

z Dålig akustik 
i danslokalen kanske kan förhindras genom textilier? 
 

å Arvsfonden – information 
för idrottsföreningen, jaktlaget (Hällsjöns VVO) och ungdomar från bygden kommer att 
delges efter detta möte. Hur kan vi samverka i olika projekt i framtiden? (Conny) 
 

§ 11 Övriga frågor 
 

§ 12 Nästa möte 
hålls söndagen den 23:e mars 2014 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    Adjungerad ledamot  


