Styrelsemöte 3-2019

Protokoll fört vid styrelsemöte med Ölands Kvarnförening 2019-05-07 i
hembygdsgården, Torslunda.
Närvarande.
Kennerth Gustafsson, Åke Nilsson, Bertil Larsson, Jan-Erik Bernesson, Erling Andersson,
Ove Karlsson, Bertil Karlsson och Håkan Björkemar
§1. Mötes öppnade.
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2. Val av justeringsman.
Erling valdes till mötets justeringsman.
§3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4. Föregående mötesprotokoll.
Lästes upp och godkändes.
·
·
·
·

§5. Ekonomi
Intäkter och kostnader följer budget och föregående år väl.
Ca 90 medlemmar har fortfarande inte betalt för 2019. Påminnelse ska skickas ut.
§6. Gustav VI Adolfs fond.
Byggmöten. Erling och Joel har varit ute och genomfört alla utom en där sökanden
inte har gått att få tag på.
Resterande bidragspengar. Några kvarnägare har hört av sig, dessa uppmanas att
komma in med en ansökan som kan behandlas på nästa möte.

§7. Utbildning av kvarnreparatörer
Kennerth, Håkan, Erling och Bertil L har träffat Landshövdingen och representanter från
länsstyrelsen. Kostnadskalkyl har gjorts och en ansökan ska skickas in.
§8 Bygghyttan
Renoveringen har kommit igång lite, oklart när det kan bli klart. Detta är ett bekymmer med
tanke på att det inte finns toaletter att tillgå i bygghyttan samt att lokalen är belamrad med
material och utrustning.
§9 Upphandling av vingmaterial
För närvarande finns det 12 vingsatser att tillgå, inga långa. En ny sats tas hem (40 korta och
12 långa) till en kostnad av ca 70 000:-.
§10 Förutsättningar vid användning av bygghyttan
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Ett dokument har tagits fram. Styrelsen beslutade att detta ska gälla omgående.
Brandskyddsansvariga ska gå utbildning för heta arbete snarast möjligt och ”Heta arbete
kärra” ska införskaffas.
§11 Hyra för lokalen i Anders ”Håla”
1000:- ansågs vara skärligt detta läggs ut av ordföranden.
§12 Kommande möten
12/6. Fikaansvarig: Bertil K. Nästkommande efter det blir 14/8.
§13. Administration av hemsidan.
Erling har träffat Magnus Lydahl och fått inloggning och instruktioner.
·
·
·

§14. Övriga frågor
En gammal fråga från en förening från Halland har flutit upp igen. Dom söker
kvarnstenar.
Åke har kontaktats av SPF i Löttorp som önskar att någon från kvarnföreningen
kommer på ett möte under 2020 och pratar om föreningen. Frågan tas upp igen när det
blir aktuellt.
Inga övriga frågor.

§15. Mötets avslutning
Då inget mer finns att avhandla förklarar ordföranden mötet avslutat.
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