BENESTAGÅRDEN
Protokoll fört vid möte torsdag 15 februari 2016 i Benestagården
Närvarande:

Monica Ericsson, Niclas Georgsson, Magnus Lydigh, Christer Johansson, Johan
Arvidsson, Jonas Johansson, Jan-Olof Fechter 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
 Genomfört:
 Målat utvändigt i våras, utfört av kommunen.
 Singel borttaget och ersätta med bärlager, utfört av kommunen.
 Stubbe borttagen, utfört av kommunen.
 Årlig service värmepump byte filter etc. (utförs löpande av kommunen)
 Ljudkabel 3,5 mm båda ändar från förstärkare till projektorhylla 15m finns nu.

§3.

Ekonomi – Ekonomiläge ok, Vinst med 5 142 kr, behållning 46 700 kr vid årsskiftet
Driftbidrag ansökan något mindre än föregående år, sökt för att täcka löpande utgifter. Största
utgift är elkostnad som tidigare.

§4.

Uthyrningen och skötsel – Uthyrning 10 st hyrtillfällen, Ann-Marie hyr vävstuga, ny lokal
intressent finns om hon ej vill fortsätta hyra.

§5.

Åtgärder (Inköp, att göra) 








§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.
Tapetsera/måla och nytt golv lilla rummet, hört med kommunen om de kunde göra detta,
inga pengar till detta i år, ansvarig Jonas
Avvaktar med städrum, lilla toaletten samt nya golv i hall.
Värmepump vävstuga, påtalat för kommunen återigen att det skulle vara lönande.
Till Årsmöte fredag 8 april 19:00:
 Underhållning – Åkes film? Bilder Mikael?
 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
Alternativ hyra in städfirma
 Städdag utomhus tillsammans med Hembygdsförening förslagsvis 17 april 10.00–12.00
 Bynet
Övriga frågor


Jonas skulle undersöka om vi kunna skaffa swish om behov finns

§7.

Nästa möte – Ordförande kallar vid lämplig tid till hösten då Jan-Olof ansvarar för fikat.

§8.

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

Monica Ericsson
Mötets ordförande

Niclas Georgsson
Mötets sekreterare

