Stiftelsen Granhyddan - Protokoll
2014-11-16
Plats: Granhyddan i Bäckalund

Närvarande styrelseledamöter: Björn Gillberg, Lotta Neckman, Eva-Lotta Hjerpe och Göran
Enerstål
Frånvarande styrelseledamöter: Hans Högberg, 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, 2014-09-28, 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 10 312:- ﬁnns
disponibla.
§6. Genomgång av insatser/händelser sedan föregående möte
a. Hemsidan
har uppdateras av Marianne.
b. Städning
utfördes lördagen den 4:e oktober 2014.
c. Om Arvsfonden
Beslutades att Lotta gör ett nytt försök med Arvsfonden.
d. EL-förbrukning
jan-sep 6 676:-, delas med IF. Jaktlaget står för 1/3 nästa år? (Björn)
e. Skorstenen
Sotarmästaren har inspekterat, röret har tagits ur av bröderna och Stig. (Stig)
f. Hängrännor
har satts upp av Stig, Börje och Inge.
§7. Planering för framtiden
a. Granhyddans vänner,
med Marianne i spetsen, planerar att fortsätta sin lördagsverksamhet även våren 2015.
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. Draperi
på scenen kommer att bytas ut av Eva-Lotta, med hjälp av gåvor i samband med dansshowen.
f. Föreningsanslag
kommer att sökas av Björn nästa år.
h. Landsbygdens dag
nästa år får vi inte missa! (Eva-Lotta)
i.
j. Gåvor,
pekuniära sådana, hoppas vi få ta del av via ett utskick som Björn ﬁlar på.
k. Flickorna,
som genomförde den lyckade dansshowen, med barn och ungdomar, hoppas kunna upprepa
succén 2015. (Eva-Lotta)
l. Elarbeten
kommer att genomföras av Tommy Svensson. (Stig)
m. 50-årsfest
i Granhyddan inställd. (Marianne)
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. TV-apparater
installeras av Inge. TV-bord? (Marianne)
r. Klädloppis
ordnas till våren? (Marianne)
s. EU-medel
söks? Lotta kollar via kommunen (Björn)
t. Kjell Åke i Myra
till Granhyddan? (Lotta)
u. Luciaﬁrande
för skolan 2014? Hans kollar. Värme måste dock ﬁnnas på plats.
v. Vad har hänt i Granhyddan?
Sammanställning av 40-tal, 50-tal osv är på gång. (Marianne)
x. Skorstenen
EMTAB lämnar offert om murning. (Björn)
y. Julförsäljningen
av tomtar och troll nästa lördag, av Uller och Anna-Lena, är inställd. (Marianne)
§8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 9. Nästa möte
hålls lördagen den 17 januari 2015 kl 13:15 i Granhyddan.
§ 10. Avslutning
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.
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