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                       2014-05-20, ver 2 

Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2014-05-18 
Organisationsnummer: 802477-8675 
Bankgiro: 195-98 40 
 
Plats: Granhyddan i Bäckalund 
 
Närvarande styrelseledamöter: Conny Haglund, Eva-Lotta Hjerpe, Lotta Neckman, Hans Högberg, 
Lennart Östlund och Göran Enerstål 
 
Frånvarande styrelseledamot: Jonas Karlsson  
 
Närvarande adjungerade: Marianne Gillberg, Kjell Zetterqvist, 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 
Kjell Zetterqvist valdes att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes.  
 

§ 4 Föregående protokoll 
Sekreteraren läste upp föregående protokoll (2013-03-23) som, med godkännande, lades till 
handlingarna. 
 

§ 5 Ekonomisk genomgång 
Lotta redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har 14 258:- i kassan. 
 

§ 6 Genomgång av insatser sedan föregående möte 
 

a Gåvor 
uppgående till över 8 000:- har influtit. Mestadels från lördagsträffarna. (Marianne) 
 

c Fondansökan  
som fått avslag: Aagot och Christian Storjohanns minnesfond för värmländsk kultur. (Conny) 
 

g Fastighetsdeklaration 
Björn har lämnat fastighetsdeklarationen och begärt skattebefrielse. 
 

h Allmänna deklarationen 
Björn upprättar inkomstdeklarationen. 
 

i Servetter 
behöver inte köpas länge. Marianne har fyllt på lagret. 
 

j Skorstenen 
provtryckt med negativt resultat. 
 

k Idrottsföreningen 
har försetts med en fin skrivning av Conny, om Granhyddan. Läs den i föreningens 
program! 
 

l Röjning 
runt Granhyddan har gjorts av Bert, Åke, Stig och Mats. Hans röe vekap har äntligen 
kommit till användning. Fin ved inför vintern i Hyddan. 
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§ 7 Planering för den närmaste tiden 
 

a Vinden  
har dåligt med spån, Hans sprutar upp kutterspån. 
 

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

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

d Timmer 
ifrå bönnera - avvaktar vi med (Hans) 
 

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

f Vuxengympa 
med Hans dotter som ledare? (Lotta) 
 

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

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

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

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

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

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

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

n Kaminen 
är på väg in i danslokalen. Golvplåt beställd. (Hans) 
 

o  El 
Pär Sundeskog tar tag i frågan om hur vi ska dela på elkostnaderna. (Björn) 
 

p Skylift 
får vi låna av Kalle. 
 

q Dålig akustik 
i danslokalen kanske kan förhindras genom textilier? 
 

r Fonder 
att söka pengar ur för Conny: 

- Fonderade bygdemedel 
- LEADER 

 
s Konstutställning 

med Eva-Lottas fotograferande bror Billy planeras. Billy skänker en tavla till 
stiftelsen att användas som pris i lotteri. Vi tackar så mycket för denna generositet. 
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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? 
 

t Brunnen 
Beslöts att rensa brunnen i nästa vecka. (Kjell&Stig) 
Kostnaden delas med Idrottsföreningen och Jaktlaget. (Björn) 
Dränkbar pump i framtiden? 
 

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

v Bakluckeloppis 
i sommar med Eva-Lena Carling, Skoog. (Marianne) 
 

x Tjejerna 
vill göra något en vecka i Granhyddan innan skolorna startar i höst. (Eva-Lotta) 
 

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

z Trappnedgången 
skrapas och målas. 
 

å Hängande kablar 
fixas av Tommy. (Björn) 
 

ä Pamfletten 
uppdateras av Marianne och distribueras av ”alla”, Sommar-numret. 
 

§ 8 Om Arvsfonden 
Arvsfonden har svarat på vår ansökan om att få bidrag för ett ungdomsprojekt, lett av 
Eva-Lotta. Beslöts att Eva-Lotta skapar en referensgrupp som gör ett nytt försök, med fokus 
på det innovativa/nyskapande (resan fram till ett mål är det viktigaste) med struktur efter 
Arvsfondens nyckelord. Eva-Lotta skissar på ett utkast till ansökan, som sedan skickas runt 
till oss i stiftelsen. Vi förväntas komplettera utkastet med skrivningar som så småningom ska 
leda till en färdig ansökan. 
 

§ 9 Övriga frågor 
 

a Skolavslutning 
i Granhyddan torsdagen den 12.e juni 2014. 
 

b Gustav på Logen 
har kalas lördagen den 24 maj 2014 kl 18:00. 
 

c Skoghallsbarnen 
disponerar, via idrottsföreningen, Granhyddan 29 maj - 1 juni 2014. 
 

d Skorstenen 
Beslöts att, vid lämpligt tillfälle under sommaren, riva den gamla skorstenen och bygga upp 
en ny under ledning av Hans. ”Alla” visade sig vara villiga att hjälpa till efter förmåga. 
 

e Eva-Lottas bror Billy, 
som bl a är fotograf, kommer att skänka ett konstnärligt foto till Stiftelsen Granhyddan. 

 
§ 12 Nästa möte 

hålls lördagen den 14:e juni 2014 kl 10:00 hos Hans&Kaisa i Hibbel/Råbäcken. Innan mötet 
hjälps alla åt att skura rent tegelstenar från murbruk. Stenarna skänks av Hans som 
grundstomme för en ny skorsten i Granhyddan. Lunch (help yourself) efter mötet. 
Alla välkomnas! 
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§ 13 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

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

Justeringskvinna/man     
            

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

 Conny Haglund   Kjell Zetterqvist 
 Ordförande    Ledamot  


