
Stiftelsen Granhyddan - Protokoll 
2015-01-17
Plats: Granhyddan i Bäckalund
Närvarande styrelseledamöter: Björn Gillberg, Lotta Neckman, Eva-Lotta Hjerpe, Hans 
Högberg och Göran Enerstål
Frånvarande styrelseledamöter: Jonas Karlsson och Lennart Östlund
Närvarande adjungerade: Marianne Gillberg, Kjell Zetterqvist och Stig Skoglund

§1. Mötets öppnande
Ordföranden Björn Gillberg förklarade mötet öppnat.

§2. Val av protokolljusterare
Eva-Lotta Hjerpe valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3. Föregående protokoll
Föregående protokoll, 2014-11-16, genomgicks och lades, med godkännande, till handlingarna.

§4. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§5. Det ekonomiska läget
Kassören Lotta Neckman redogjorde för räkenskaperna och konstaterade att 4 810:- finns 
disponibla.

§6. Genomgång av insatser/händelser sedan föregående möte
a. Gåvor,
pekuniära sådana, har inkommit som en följd av ett brev författat av Björn, 1 300:-
b. Vad har hänt i Granhyddan?
Insamling av 40-tal, 50-tal osv har gjorts. Bidrag strömmar in. (Marianne)
c.
d. Vedlår
har tillverkats av Gunde och Inge med material skänkt av Monica&Gunde.
e. Skorstenen
återställd via EMTAB, kaminen är installerad.
f.Elarbeten
utförts av Tommy Svensson. Inge Svensson har lånat ut en ställning. (Stig)
g. Micro
har skänkts av Monica&Karl-Olof Fredriksson.
h. TV-apparat
har installeras av Inge. (Marianne)

§7. Planering för framtiden
a. Granhyddans vänner,
med Marianne i spetsen, planerar att fortsätta sin lördagsverksamhet även våren 2015. Vårens 



program är på väg ut. Programmet finns även på hemsidan.
b. Toaletterna
(de som ej är klara) kommer att fixas av Kjell.
c. Värmesystem
för stora salen kommer att lånas ut av den snälle Kjell.
d. Luft-/vattenpump
finns på Jula. (Marianne) Björn undersöker om Fonderade Bygdemedel kan bistå med medel 
för installationen.
e.

f. Föreningsanslag
kommer att sökas av Björn 2015.
h. Landsbygdens dag
2015 får vi inte missa! (Eva-Lotta)
i. Hemsidan
kommer att uppdateras av Marianne.
j.  Draperi
för scenen sys av Eva-Lotta. Ett mellanrum mellan väggen och draperiet på c:a 0,5 m  
rekommenderas.
k. Flickorna,
som genomförde den lyckade dansshowen, med barn och ungdomar, hoppas kunna upprepa 
succén 2015. (Eva-Lotta)
l. Zoorn-reproduktioner
i stora salen kommer att tas bort av Marianne.
m. EU-medel
söks? Lotta&Björn kollar via kommunen (Björn)
n. Vatteburen värme
Kjell kollar vad det skulle kosta att få igång värmen.
o. TV-projektor
installeras så småningom? (Eva-Lotta)
p. Dränering
med hjälp av Kalle A kommer ev att ske i vår. (Lotta)
q.
r.
s. Kjell Åke i Myra
kommer inte till Granhyddan. (Lotta)
t. Konstrundan
den 3-5 april 2015 med konsthantverk&hantverkare. Speciellt inbjudna är de som gör grodor, 
tavlor och allmänt är ute och cyklar.
Jan Nilsson, Mungo, vill ställa ut? (Marianne)
u. Luciafirande
för skolan 2015? Hans kollar. Värme måste dock finnas på plats.
Kanske barn/ungdomar kan ha firande på kvällen? (Eva-Lotta)
v. Vad har hänt i Granhyddan?
Sammanställning av 40-tal, 50-tal osv fortsätter. (Marianne)
Kanske en studiecirkel kan startas om ”Granhyddans historia – dokumentation”? Lotta 



undersöker.
x. Loppis (kläder/böcker)
ordnas till våren? (Marianne)
y. Loppis (vanlig)
ordnas till 7 feb 2015. Många vill vara med. (Marianne)
z. LED-lampor
för stora salen inköpta av Marianne. Kanske Mats&Jörgen Johansson kan byta 3 st hållare? 
(Marianne)
å. Köksutbyggnad
har föreslagits. Beslutades att inte göra detta.
ä. Ansvarsområden
föreslogs av Stig:
Inomhus, köksregioner – Monica Jansson, Ingrid Jansson och Lotta Neckman
Inomhus, stora salen - Mats och Jörgen Johansson
Inomhus, källaren – Kjell Zetterqvist och Stig Skoglund
Inomhus, scenen – Eva-Lotta Hjerpe
Utomhus, gräs – Mats och Jörgen Johansson
Utomhus, byggnad – Hans Högberg och Inge Svensson, båda snickare, samt Göran Enerstål 
(hantlangare)
ö. Björk
som blåst ner på parkeringsplatsen. Får vi disponera denna för ved? Hans undersöker med 
ägerskan.

§8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 9. Nästa möte
hålls lördagen den 14 mars 2015 kl 13:00 i Granhyddan.

§ 10. Avslutning
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

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

Justeringskvinna/man

....................................................                .................................................... 
Björn Gillberg                                            Eva-Lotta Hjerpe
Ordförande                                                  Ledamot


