Styrelsemöte 6-2017

Protokoll fört vid styrelsemöte med Ölands Kvarnförening 2017-11-29.
Närvarande.
Kennerth Gustafsson, Rune Johansson, Åke Nilsson, Bertil Karlsson, Jan-Erik Bernesson,
Bertil Larsson, Ove Karlsson, och Erling Andersson
Samt valberedningen som representerades av Jan Erici och Carl-Johan Sigvardsson
§1. Mötes öppnade.
Kennerth Gustafsson hälsa alla välkoma och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av justeringsman.
Erling valdes till mötets justeringsman.
§3.Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4. Genomgång med valberedningen.
Funktionärslistan gicks igenom tillsammans med valberedningen.
§5. Ekonomi.
Läget är tillfredsställande och följer budgeten ganska väl. Kassören redogjorde för
förändringar sedan förra mötet.
§6. Årsmötesförberedelser.
Bertil K gör resultat och balansrapport samt budget för 2018.
Bertil L färdigställer verksamhetsberättelse för 2017
Kennerth tar fram föredragslista och verksamhetsplan för 2018
Ordföranden har bokat IOGT-lokalen i Gerdslösa och kroppkakor.
Som föredragshållare beslutas att bjuda in Ludvig Papmehl-Dufay från länsmuseet för att visa
bilder och berätta om sommarens utgrävningar vid Sandby borg.
§7. Redovisning till Gustav VI Adolfs fond.
145 000:- återstår att avropa från fonden. Troligt vis kommer alla dokument att bli klara under
kommande vecka. Detta bör kunna avslutas så alla kvarnägare som ligger ute med pengar kan
få sina utbetalningar innan årsskiftet.
Ansökan på 300 000:- är inskickad för åren 2018-2019. Besked kan komma i början av
december.
§8. Byggnadsvårdsläger
Anslag på 80 000:- har beviljats från Riksantikvarieembetet. En ansökan är också inlämnad
till länsstyrelsen för att täcka resterande kostnad.
§9. Övriga frågor
-Problemet med att det finns för få utbildade kvarnreparatörer togs upp. Svårlöst problem.
-Under 2017 har45 kvarnvingar och 3 gångåsar tillverkats i bygghyttan.
§10 Kommande möten
25 januari 2018. Bertil L tar med fikabröd.

Sekr. Bertil Larsson

Justeras. Erling Andersson

Ordf. Kennerth Gustafsson
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§13 Mötets avslutning
Då inget mer fanns att behandla avslutade ordföranden mötet och tackade alla närvarande för
ett gott genomfört möte.
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