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Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2014-03-23 
Organisationsnummer: 802477-8675 
Bankgiro: 195-98 40 
 
Plats: Granhyddan i Bäckalund 
 
Närvarande styrelseledamöter: Conny Haglund, Lotta Neckman och Göran Enerstål 
 
Frånvarande styrelseledamöter: Jonas Karlsson, Hans Högberg och Lennart Östlund 
 
Närvarande adjungerade: Marianne Gillberg, Kjell Zetterqvist, Eva-Lotta Hjerpe, Michael Still, 
Jörgen Johansson, Stig Skoglund och Björn Gillberg 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Conny Haglund förklarade mötet öppnat, samtidigt som han förklarade att detta 
var det tionde protokollförda mötet. 
 

§ 2 Val av justeringskvinna/man 
Eva-Lotta Hjerpe valdes att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes.  
 

§ 4 Föregående protokoll 
Sekreteraren läste upp föregående protokoll (2013-02-09) som, med godkännande, lades till 
handlingarna. 
 

§ 5 Beslut beträffande årsredovisning 2013 
Björn redogjorde för Årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilken, med godkännande, 
lades till handlingarna. 
 

§ 6 Om Arvsfonden och projekt 
Föreningarna var ej representerade vid senaste träffen (2014-03-09). Eva-Lotta, som åtog sig 
rollen som projektledare, berättade att ”flickorna” vill sätta upp en musical som de skriver 
själva. De planerar att engagera kamrater för ”allt” runt omkring (scen, kostym, ljud, ljus, 
smink, rekvisita etc) regissör och koreograf kan kanske hyras in? Skriver de musiken själva 
eller används redan befintlig? Finns föräldragrupp i skolan som kan engageras?  
Eva-Lotta tar kontakt med Arvsfonden. Kanske någon därifrån kan komma och vara med om 
att bolla idéer? Ny träff på Granhyddan söndagen den 18 maj 2014 (efter styrelsemötet). 
Nya försök, att få föreningarna med, görs av Björn och Conny. 
 

§ 7 Ekonomisk genomgång 
Lotta redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har 16 990:- i kassan. 
  

§ 8 Genomgång av insatser sedan föregående möte 
 

a Mediciner på gott och ont 
I går gästade Anders Broman (Provinsialläkare och ordförande i Partiet Hela Sunne) 
Granhyddan och höll ett mycket uppskattat föredrag om läkekonsten genom tiderna och hans 
liv under en del av dessa.  
 

c Jägarexamen 
Sju damer varje torsdag, under Inge Svenssons ledning, lära sig vad som behövs för att så 
småningom ta jägarexamen. 
 

g Jätteloppis 
i Granhyddan 15 februari 2014. 
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h Lagfartsarbetet 

har slutförts av Björn. Vi är nu ägare till Granhyddan. 
 

i Knytkalas 
anordnades lördagen den 22 mars 2014. 
 

j Diskmaskin 
som fungerar, har skänkts av Tommy Svensson (Marianne) 
 

k Skorstenen 
måste inspekteras, sprickor. 
 

§ 10 Planering för den närmaste tiden 
 

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

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

e Timmer 
ifrå bönnera - avvaktar vi med (Hans) 
 

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

g Vuxengympa 
med Hans dotter som ledare? (Lotta) 
 

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

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

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

k Hantverksmässa 
Beslöts att avvakta med denna punkt. Gundes Monica vill ha konsthantverk med.  
 

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

m Hjärtstarter 
Kommer att ordnas av Björn och Marianne via Fryksdalens Sparbank. 
 

n Taklampor 
i danslokalen byts ut av Stig&Kjell. Kortslutning i de gamla.  
 

o  Kaminen 
är på väg in i danslokalen. Golvplåt beställd. (Hans) 
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p El 
Pär Sundeskog tar tag i frågan om hur vi ska dela på elkostnaderna. (Björn) 
 

q Skylift 
får vi låna av Kalle. 
 

r Dålig akustik 
i danslokalen kanske kan förhindras genom textilier? 
 

s Fonder 
att söka pengar ur för Conny: 

- Fonderade bygdemedel 
- LEADER 
- Aagot och Christian Storjohanns minnesfond för värmländsk kultur (sökt) 

 
t Konstutställning 

Lotta berättade att det flyttat in en konstnär, från Stockholm, i Ivarsbjörke. 
Han kommer att ställa ut på Alma Lööf. Kanske han även kan få komma till Granhyddan? 
 

u Brunnen 
borde genomblåsas, få skydd och lås till en kostnad på c:a 15 000:-. 
Kostnaden delas med Idrottsföreningen och Jaktlaget. (Björn) 
 

v Innebandy 
startar i april på söndagar med Sara Oscarsson och Erik Gillberg. (Marianne) 
 

x Bakluckeloppis 
I sommar med Eva-Lena Carling, Skoog. (Marianne) 
 

§ 11 Övriga frågor 
 

a Hans 
ska inte överbelastas. Vi måste vara rädda om honom. 
 

b Ny ledamot 
Beslöts enhälligt att välja Eva-Lotta Hjerpe till ordinarie ledamot i styrelsen. 
 

c Fastighetsdeklaration 
Styrelsen befullmäktigade Björn O. Gillberg att för stiftelsens räkning svara för 
fastighetsdeklarationen. 
 

d Allmänna deklarationen 
Styrelsen befullmäktigade Björn O. Gillberg att för stiftelsens räkning svara för den allmänna 
deklarationen. 
 

e Budgetförslag 
Kostnader 

- Brunnen            5 000:- 
- Målning            1 500:- 
- El                       6 000:- 
- Försäkr              3 200:- 
- Rännor               1 000:- 
- Nedskrivn          3 800:- 
- Skorsten             5 000:-  ? 
Summa:                  26 000:-    (21 000 – 26 000) 

Inkomster 
- Gåvor               15 000:- 
- Kommunen        5 000:-    
- Leader              20 000:-  ? 
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- Bygdemedel       1 500:- 
- Minnesfonden           ? 
Summa:                  41 500:-   (21 500 – 41 500) 
Budgetförslaget fastställdes. 
 

§ 12 Nästa möte 
hålls söndagen den 18:e maj 2014 kl 11:00 i Granhyddan. Alla välkomnas! 
 

§ 13 Mötets avslutande 
Protokollet förklarades omedelbart justerat. 
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
 

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

Justeringskvinna/man     
            

 
....................................................  .................................................. 

 Conny Haglund   Eva-Lotta Hjerpe 
 Ordförande    Ledamot  


