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Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2013-07-28
Plats: Granhyddan i Bäckalund
Närvarande styrelseledamöter: Conny Haglund, Lotta Neckman, Hans Högberg och Göran Enerstål
Frånvarande styrelseledamot: Lennart Östlund och Jonas Karlsson
Närvarande adjungerade: Marianne Gillberg, Kjell Zetterqvist, Stig Skoglund och Björn Gillberg
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Mötets öppnande
Ordföranden Conny Haglund hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justeringskvinna/man
Kjell Zetterberg valdes att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

Föregående protokoll
Sekreteraren läste upp föregående protokoll (2013-06-16) som, med godkännande, lades till handlingarna.

Skatteverket, organisationsnummer
Efter ett antal myndighetskontakter har Conny lyckats komma ur ”moment-22”-fällan.
Organisationsnumret får vi först, när registreringen på länsstyrelsen är klar.

Länsstyrelsen Falun, registrering
Anmälan har gjorts och vi väntar på att bli registrerade.

Länsstyrelsen Karlstad, fonderade medel
Ser positivt ut, vi kanske kan få några medel till t ex luftvärmepumpar. Ansökan har gjorts.

Karlstads museum, offertförfrågan om K-märkning
Efter besök av Kersti Berggren, Finnkulturcenter i Torsby, har Conny begärt en offert för att utröna
Granhyddans nuvarande status och lämplighet som K-märkningskandidat. Den professionella
byggnadsanalysen kostar nog 650:- i timman. Kersti har sänt ett tack för ”trevligt bemötande” när vi visade
och berättade om Granhyddan i mitten av juli.

Fryksdalens Sparbank, bankkonto
Lotta har öppnat bankkonto och bankgiro.

Faktura/Slam & Brunnsrensning
Lotta betalar en faktura för brunnsrensning. Kanske vi ska begära rensning vartannat år i framtiden?

Länsförsäkringar, beloppsförsäkring 1 000 000 kr
Uppdrogs åt Conny att teckna en beloppsförsäkring hos Länsförsäkringar. Den kostar något över
3 000 kr/år. Ytan är 269,42 m2 .

Genomgång av insatser sedan föregående möte
Kjell har fixat alla rör med assistans av Göran.
Två toalettstolar är ur funktion, två stolar fungerar.
Hans har ordnat fyra färgburkar.
Familjen Gillberg har målat räcke och ramp, skrapat och målat fönster.
Lotta och Göran har skrapat och målat fönster.

Planering för den närmaste tiden
Blött i pannrummet, rör eller panna som läcker? Kjell och Stig kollar och tar ut pannan.
Kjell och Stig fixar och justerar toalettstolar.
Kalle gräver/dränerar runt huset? Stig pratar med honom.
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Framsidan målas före den 10 aug 2013, då ”GRANROCK” ska köras på idrottsplatsen.
Lotta målar broräcket svart.
Hans frågar om Rubens Färg vill vara med på sponsringslistan.
Lördagen den 3 augusti målar ”alla” kl 10:00. Kanske att Kjell och Stig väljer en annan dag?
§ 14 Övriga frågor

a
Lagfart
Någon överföring, i laga ordning, från byggnadsföreningen till idrottsföreningen, har aldrig formaliserats.
Stiftelsens styrelse uppdrar åt Björn Gillberg att genomföra lagfartsprocessen från Bäckalunds
byggnadsförening till Bäckalunds IF och därefter till Stiftelsen Granhyddan.

b
Sommarfesten den 10 aug 2013
Marianne har tagit fram en idé om en insats den 10:e augusti, då BiF ordnar en sommarfest vid
Granhyddan. Styrelsen stöttar Mariannes initiativ om att denna dag kl 14:00 kopiera allmänhetens bilder
från Granhyddan och kl 15:00 ordna en diskussion med intresserade om hur vi bäst månar om bygdens
framtid.

c
Nycklar
En nyckel är på drift, Nemo kanske har ytterligare en. Conny sammanställer en nyckelförteckning.

d
Arkivhantering
Sekreteraren tar över originaldokument från ordföranden.

e
Granhyddebokning
Eventuella granhyddebokningar presenteras i ett kalendarium vid ingången. Ordnas av Marianne.

f
Donering av piano
Den ungerska norskan Majlis Uller, som är född i Malmö, har skänkt ett piano. Hon bor granne med
Chicago. Kjell, Stig, Hans och Göran hjälps åt att förflytta detsamma till Granhyddan.

g
Målarfärg
Målarfärgsfakturor från och med nu till kassören.

h
Leader Växtlust
V33 kommer Conny att träffa Eva Ryhr Andersson för att söka bidrag till stiftelsen.
Hans och Conny besöker Lars Eriksson i Frykåsen för att diskutera deras Leaderprojekt.

§ 15 Nästa möte
Söndagen den 25 augusti 2013 kl 11:00 i Granhyddan. Alla välkomnas!

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


....................................................
Göran Enerstål
Sekreterare
Justeringskvinna/man

....................................................
Conny Haglund
Ordförande

..................................................
Kjell Zetterqvist
Adjungerad styrelseledamot
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