BENESTAGÅRDEN
Protokoll fört vid möte torsdag 8 februari 2017 i Benestagården
Närvarande:

Monica Ericsson, Niclas Georgsson, Jonas Johansson, Christer Johansson
och Jan-Olof Fechter
Ej närvarande: Magnus Lydigh, Johan Arvidsson och Bo-Lennart Andersson
Minnesanteckningar från mötet:
§1.

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

§2.

Föregående protokoll – Protokoll läst innan möte vid kallelse, för att se vad som genomförts
v Genomfört:
Ø Ny matta och målat Lilla rummet, utfört av Allbohus (kommunen).
Ø El patron utbytt, utfört av Allbohus (kommunen).
Ø Ny dammsugare inköpt.
Ø Musjägare monterad i lilla rummet
Ø Årlig service värmepump byte filter etc. (utförs löpande av kommunen)
Ø Ljudkabel 3,5 mm ca 5 m finns, för användning till förstärkare.

§3.

Ekonomi – Ekonomiläge ok, Vinst med 10 300 kr, behållning 57 100 kr vid årsskiftet
Driftbidrag ansökan något mindre än föregående år, sökt för att täcka löpande utgifter.

§4.

Uthyrningen och skötsel – Uthyrning ökat till 26 st hyrtillfällen, Ann-Marie hyr vävstuga.

§5.

Åtgärder (Inköp, att göra) Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

§6.

Det saknade bordet tillbaka. Övertalig bordskiva finns i förråd, nytt underrede kan göras om
behov finns framöver, Bengt Aronsson har tillfrågas att tillverka nytt, ansvarig Magnus.
Ogräsbekämpning på grusgång, ansvarig Magnus.
Ny golvmatta städrum, lilla toaletten, stora salen och kök önskvärd för att underlätta städning
Önskan nämns på driftbidragsansökan kommunen, ansvarig Jonas
Gadrobsdörr vid el patron tas bort (går ej att stänga), ordnas vid städdag, ansvarig Styrelsen
Ny förlängningssladd ca 10 m köps in, ansvarig Christer/Jonas
Byta ute lampa vid entré, ansvarig Jan-Olof
Uppfräsning nedre del stora salen tex ny panel, fråga Hjortsberga Måleri pris och förslag,
ansvarig Jan-Olof
Till Årsmöte fredag 21 april 19:00:
§ Underhållning –? Jan-Olof kollar alternativ 1 Monica kollar alternativ 2 vid behov
§ Dukning inför årsmöte, ansvarig Monica, Jan-Olof, Magnus.
§ Inköp – kaffe, dricka, dukar, korv o bröd till barnen samt kaka till kaffet, ansvarig Monica
§ Nytt program tillika kallelse, Dagordning, Årsberättelse, ansvarig Niclas
§ Program sänds ut via e-post tillika kallelse årsmöte, i brevlåda till de som ej har e-post.
Meddela gärna mig vilka som ni vet vill ha program i brevlådan dvs. saknar e-post.
§ Anmälan årsmöte till Niclas, Marita o Monica via telefon/e-post för beställning
smörgåstårta, ansvarig Niclas
§ Städning efter årsmöte, ansvariga Johan och Jonas
Punkter till årsmöte:
§ Ekonomiläge och budget
§ Städning inomhus erbjuds som sommarjobb till ungdomar i byn som förra året
§ Städdag utomhus tillsammans med Hembygdsförening lördag 22 april 10.00–12.00
§ Fiber till Benestad, information om läget
Övriga frågor
Ø

Christer har ångrat sig och kan tänka sig att ha hand om uthyrning 1 år till

§7.

Nästa möte – Ordförande kallar vid behov till hösten/våren, då Magnus ansvarar för fikat.

§8.

Mötet avslutades – Ordförande avslutade mötet och alla tackade Jan-Olof för fikat.

Monica Ericsson
Mötets ordförande

Niclas Georgsson
Mötets sekreterare

