Stiftelsen Granhyddan - Protokoll 2016-01-17

Plats: Hos familjen Gillberg på Norra Höjden
Närvarande styrelseledamöter: Björn Gillberg, Lotta Neckman och Göran Enerstål
Frånvarande styrelseledamöter: Jonas Karlsson, Hans Högberg, Eva-Lotta Hjerpe och Lennart Östlund
Närvarande adjungerade: Stig Skoglund, Marianne Gillberg och Kjell Zetterqvist
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Björn Gillberg förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Val av protokolljusterare
Lotta Neckman valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll, 2015-12-05, genomgicks och lades, med godkännande, till
handlingarna.

§5

Det ekonomiska läget
Kassören Lotta Neckman redogjorde för räkenskaperna och konstaterade att 17 202:finns disponibla.
Årsbokslut färdigt. Redovisas vid nästa möte. (Björn)

§6

Genomgång av insatser/händelser sedan föregående möte
-

§7

Planering för framtiden

a

Landsbygdens dag
i juli 2016 får vi inte missa! Kommer att fixas av Eva-Lotta.

b

Värmesystem
för stora salen kommer att lånas ut av Kjell.

c

Cirkel
”Lärarna i Bäck”? Namn har influtit från Stig Skoglund och Åke Östlund (Marianne)

d

Fotoutställning
med Eva-Lottas bror 2016.

e

Scenljus
och spotlights? Kanske Tommy Svensson eller annan elektriker kan hjälpa till? (Stig)

f

Lysrör
Armaturen i källaren måste bytas ut. (Stig)

h

Vatteburen värme
Kjell kollar vad det skulle kosta att få igång värmen. Han kan fylla på glykol i den västra
halvan av systemet. Däremot inte på scenen och i den östra halvan, dåliga rör.

i

TV-projektor
installeras så småningom? (Eva-Lotta)

j

Traktor-/veteranbilsdag 2016?
Mats och Jörgen Johansson undersöker möjligheterna att anordna en veterandag.

k

Luciafirande
för skolan 2016? Hans kollar. Värme måste dock finnas på plats.
Kanske barn/ungdomar kan ha firande på kvällen? (Eva-Lotta)

l

LED-lampor
för stora salen inköpta av Marianne. Kanske Mats och Jörgen Johansson kan byta 3 st
hållare? Svårt med passformen. Tommy Svensson eller annan elektriker hjälper till?
(Marianne)

m

EU-medel/Fonderade Bygdemedel
söks. Lotta och Björn kollar via kommunen (Björn)

n

Lördagskaffe
även i framtiden, nu kallat ”elva-kaffe” och bedrivs mellan kl 11:00 och 12:00. Det
välkomnas om gästerna är kvar till kl 13:00 – när det blir något varmare , -26 gr C 17
jan. (Marianne)

o

Toaletterna
Endast en toalettstol återstår att fixa. (Kjell).

p

Arbetsdag
Med bl a kittning av fönster, rödmålning av ytterväggar och vitmålning av toalettdörrar.
Färg finns. (Stig) Alla ställer upp som målare. Det vi inte hinner nu tar vi 2017.

q

Granhydde-foton,
gamla och nya, kommer att pryda väggarna i stora salen. (Eva-Lotta)
Bilder från Fryksdalsbygden ordnas av Marianne. Ramar finns hos Eva-Lotta.

r

Folkdans/älgfester
kommer att dokumenteras av Inge Svensson, Monica, Ingrid, Bert och Gunde (alla
Jansson) samt Åke Löfgren. Erik Gillberg har skrivit ner anteckningar om älgfester.
(Marianne)

s

Studiebesök
i Chicago och i kiosken, kanske även hos stickmästerskan? (Marianne)

t

Golvet
i stora salen slipas?
Alla lyssnar med ”sina” experter om bästa sättet att ta hand om golvet, såpa, linolja …?
Beslutades att testa golvbehandlingen i ”köket”.

u

Taket
i stora salen målas, innan golvet slipas, av Stig, Mats och Jörgen. Hans håller med
ställning på hjul.

v

Scenen
- kanske kan byggas ut som ett modulsystem över dansgolvet?
Det var trångt på scenen vid dansuppvisningen.
- Fonden kanske kan flyttas fram så att det går att gå runt den?
- Förlängning av scenen mot norr inklusive lastbrygga och stor dörr?
- Hål i golvet mot källaren för toaletter, dusch och loger?
- Golvet har stickor, kanske kan slipas bort? Piruetter är omöjliga.
Monica Fredriksson har en scenexpert i släkten. Mattor är mycket dyra.
Göran kollar med henne. Orealistiskt?
Kanske Börje (vän till Marianne) kan vara med och snickra?
Beslutades att åtgärder inom scenområdet ska prioriteras.

w

Programförslag
- Börje Rundqvist berättar om sitt liv. (Göran)
- Lovisa Berglund, från byskola till Chalmers i Göteborg – en omöjlighet?
- Marianne skriver program (naturskafferiet, kosttillskott, traditionell medicin,
akupunktur, örter)
- Föreläsningar, andra

x

Tipslåda
uppsättes av Marianne i entrén till Granhyddan.

y

Pingisspel
med barn och vuxna ordnas av Stig och Lotta?

z

Samkväm
någon gång i vår. (Monica) Förslag: vid trettonhelgen.

å

Oljepannan
styckas och bortförs? (Stig). Holländare vet. (Björn)

ä

Luft/vattenpump
införskaffas? (Björn)

ö

Byggfläkt
inköpes? 6 kW och trefas. Vilken fläkt är bäst? Kjell frågar. Beslutades att genomföra
inköpet.

§8

Övriga frågor

§9

Nästa möte
hålls lördagen den 20 februari 2016 kl 13:00 hos Lotta&Göran på Hean i Bäckalund.

§10

Avslutning
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

....................................................
Göran Enerstål
Sekreterare
Justeringsman/kvinna
....................................................
Björn Gillberg

....................................................
Lotta Neckman

Ordförande

Ledamot

