Protokoll
Styrelsemöte med stiftelsen Granhyddan
7 maj 2016 – plats Granhyddan
Närvarande ordinarie ledamöter: Björn Gillberg, Lotta Neckman och Eva-Lotta Hjerpe
Adjungerade ledamöter: Marianne Gillberg och Jörgen Johansson
§ 1 Björn Gillberg förklarade mötet öppnat.
§ 2 Det beslöts att Eva Lotta Hjerpe justerar protokollet.
§ 3 Det beslöts att Björn Gillberg för protokollet.
$ 4 Föregående styrelseprotokoll genomgicks och lades till handlingarna med några smärre
justeringar.
§ 5 Kassören hade meddelat att det i kassan fanns ca 12 000 kr.
§ 6 Inget fanns att rapportera sedan föregående möte.
§ 7 Firandet av Granhyddan 70 år diskuterades utifrån nedskrivet utkast till firande framtaget
av Marianne Gillberg samt anteckningarna i protokollet av den 23 april.
Det beslöts att arbeta vidare med program utifrån föreliggande förslag. Granhyddan firas
sålunda den 16 juli. Aktiviteterna börjar kl 15.00. Olle Söderberg och Björn Gillberg inleder
kort i stora salen. Söderberg fungerar som konferenciär. Korta inslag med de som varit med
under åren - pass om ca 20 minuter samt uppträdande av folkdanslaget, musik med ”husbandet”,
d.v.s. Conny, Lennart m.fl. samt uppträdande med Bäckalunds ”dansflickor”. Teman älgfester,
bio på Granhyddan, Granhyddan som skollokal, fester på Granhyddan mm. Det hela avslutas
med stort kalas kl. 18.00 på Granhyddan - var och en tar med sig mat och dryck. Kaffét hålls
öppet fr.o.m. kl 14.30.
Eva-Lotta kollar vilka orkestrar som ”lirat” i Granhyddan och försöker få kontakt med
folkdanslaget. Eva-Lotta planerar också för ”dansflickornas” program – potpuri med bilder på
duken. Monika och Ingrid sköter dukningen. Göran ordnar frågesportsvandring samt
hästskotävling. Marianne arbetar fram ett programförslag utifrån förda diskussioner.
§ 8 Beslöts att nästa möte hålls den 4 juni kl 11.00, varvid detaljer spikas och arbetsuppgifter
fördelas. Därefter hålls slutmöte den 9 juli kl 11.00. Mötesplats Granhyddan.
§ 9 Mötet avslutades.
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