
Styrelsemöte 5-2021 
 

Ordf. Kennerth Gustafsson Justeras. Erling Andersson Sekr. Bertil Larsson 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Ölands Kvarnförening 2021-06-30 kl 
18:30. I bygghyttan. 
 
Närvarande. 
Kennerth Gustafsson, Åke Nilsson, Bertil Larsson, Erling Andersson och Ove Karlsson 
 

§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 
Kassören har skickat budgetuppföljning och medlemsregistret. Tydligt är att många 
medlemmar har betalt efter påminnelsen har skickats ut. 
Budgeten gicks igenom och är under full kontroll. 
Åke kontaktar Köping-Egby Hbf om medlemskap. 
 

§6. Ansökan till Gustav VI Adolfs fond. 
• Från 2019 års bidrag har inte Glöminge, och Räpplinge gjort färdigt sina kvarnar så 

20000:- kommer att omfördelas till Bertil Karlsson enligt protokoll 3:2020.  
• Segerstad är klar men med anmärkningar. Vid besiktningen har flera brister omtalats. 

För att stöd ska kunna betalas ut från Gustav VI adolfs fond via Ölands kvarnförening 
måste felmonterade vingar monteras om och fel konstruerade vingpar rätas till. Och i 
samband med detta ska luftkanaler i rån fräsas. Detta måste vara klart och 
slutbesiktigat senast 30/9 2021. *”denna skrivning har justerats under mötet” 

• Ann-Magret Johansson har ansökt om 20000:- för vingar. Detta är beviljat av 2019 års 
bidrag. 

• Stenåsa har ansökt om 17500:- (dom medlen som inte är fördelade ännu av 2020 år 
stöd) för nya vingar. Detta beviljades. 

 
§7.Årsmöte för verksamhetsåret 2020 

Föreslagen plats och datum är 25/8 i Rungården. Samling 18:00 med förtäring. Förhandling 
startar ca 19:00. Närmare planering på nästa möte 

 
§8. Hemsidan 

Styrelseprotokollen ska läggas in på nytt. 
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§9. Kvarninventering 
Bordläggs till nästa möte. 

 
§10. Anders Håla 

Sven Henningsson kommer att leverera material till södra väggen. 
När arbetet ska göras beslutas på nästa möte. 

 
§11. Övriga frågor 
 

• Heta arbeten: Erling försöker boka utbildningen till september. 
• Plastsäckar med spån har lämnats utanför bygghyttan. Ordföranden skriver till 

kvarnreparatörerna att den som känner sig skyldig tar bort dom. 
• Inga fler övriga frågor. 

 
§12. Kommande möten 

3/8 18:30 i bygghyttan.  
Fikaansvarig: Ove.  
 

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


