BENESTAGÅRDEN
Protokoll fört vid möte torsdag 17 november 2014 i Benestagården
Närvarande:

Monica Ericsson, Jan-Olof Fechter, Niclas Georgsson, Magnus Lydigh
Jonas Johansson, Christer Johansson och Sara Arvidsson (ersatte Johan)
Johan Arvidsson och Bo-Lennart Andersson kunde ej närvara

Minnesanteckningar från mötet:
§1.

Öppnande av möte - Ordförande hälsade alla välkomna, och öppnade mötet.

§2.

Föregående protokoll - Genomgång av protokollet gjordes för att se vad som var genomfört
eller ej.
 Genomfört:
 Strömbrytare för värme uppsatt i stora salen. ”1” för inkoppling av elpatron, sätts på vid
behov vid uthyrning annars ska den vara i ”0” läge dvs. endast värmepump drift.
 Termosar inköpta.

§3.

Ekonomi – Ekonomiläge ok, enligt budget, behållning 43 300 kr vid årsskiftet.
Driftbidrag ansökan vid årsskiftet troligtvis lika föregående år 46000 kr. Största utgift är
elkostnad som tidigare.

§4.

Uthyrningen och skötsel – Uthyrning ca 15 hyrtillfällen, Ann-Marie hyr vävstuga, troligtvis
fortsätter hon inte hyra efter kurs hon har nu så vi får börja fundera på ny verksamhet.

§5.

Åtgärder (Inköp, att göra) 












§6.

Årlig service värmepump byte filter etc. skulle kollas med Allbohus, ansvarig Monica.
Det saknade bordet tillbaka. Övertalig bordskiva finns i förråd. Bengt Aronsson tillfrågas att
tillverka nytt underrede, ansvarig Magnus.
Ogräsbekämpning på grusgång, ansvarig Magnus.
Få in telefonnummer för uthyrning på kommunens hemsida, ansvarig Niclas
Pumptermosar, förbandslåda och diverse städutrustning skulle köpas in. ansvarig Christer
Höra med kommunen om de kunde ta bort singel och ersätta med bärlager som är mer
framkomligt framförallt för rullstol, ansvarig Sara.
Tapetsera/måla lilla rummet, höra med kommunen kunde göra detta, ansvarig Jonas
Avvaktar med städrum, lilla toaletten samt nya golv i hall.
Nytt golv i lillarummet efter målning/tapetsering är klar, Göran tillfrågas då, ansvarig Magnus
Stagning av ny anslagstavla vid vägen, ansvarig Christer
Ljudkabel från förstärkare till projektorhylla, ansvarig Jonas/Christer
Försöka undersöka läget för Bynet till nästa möte, ansvariga Styrelsen
Övriga frågor



Jonas skulle försöka bli av med Benestagårdens organisationsnummer som nu står på
honom. Jonas redovisar numer ej till skatteverket. Jonas hade pratat med kommunen
och de tyckte inte han behövde det heller.
Skall även undersöka med kommunen om det verkligen behövs kommunrepresentanter i
styrelsen nu när vi ej länge är en stiftelse, ansvarig Niclas

§7.

Nästa möte – Ordförande kallar vid lämplig tid till hösten då Niclas ansvarar för fikat.

§8.

Mötet avslutades – Ordförande avslutade mötet och alla tackade Christer för fikat.

Monica Ericsson
Mötets ordförande

Niclas Georgsson
Mötets sekreterare

