
Styrelsemöte 3-2021 
 

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

Protokoll fört vid styrelsemöte med Ölands Kvarnförening 2021-03-02 kl 
18:30. Mötet genomfördes digitalt. 
 
Närvarande. 
Kennerth Gustafsson, Håkan Björkemar, Åke Nilsson, Bertil Larsson, Erling Andersson, 
Bengt-Olof Svensson, Jan-Erik Bernesson och Bertil 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. Budget 
Budgetförslag för 2021 är utskickad till styrelsen. Denna redogjordes och förklarades av 
kassören. Budgeten godkändes.  
Nytt bokföringsprogram (Fort nox) har testats. Detta är smidigt och överskådligt samt 
convertibelt med det gamla. Priset är 99:- kr/månad. Styrelsen godkände ett abonnemang. 
Föreningen ekonomi har diskuterats och kassören flyttar över en del av kapitalet från 
checkkontot till ett sparkonto. 
Lisbet Svensson från Kalmar läns hembygdsförening har meddelat att förbundet förfogar över 
ett antal mindre fonder som man har för avsikt att avveckla. Delar av detta kan eventuellt 
kunna överföras till Ölands kvarnförening. 
 

§6. Ansökan till Gustav VI Adolfs fond. 
4 ansökningar har kommit in. Ordföranden och Erling har inspekterat dessa kvarnar. 
Förslag är att fördela ut 67 500:- till dessa kvarnar. Böda hbf 30000:-, Tryggestad byalag 
30 000:- och Föra hbf  7500:-. Byggmöte och besiktning ska genomföras. 
Lena Olssons kvarn är inte akut. 
 

§7.Årsmötesunderlag 
• Kennerth lämnar över budgetförslaget för publicering. 

 
§8. Hemsidan 

Arbetet pågår med att föra över hemsidan till ny plattform. För tillfället ligger den gamla 
hemsidan fortfarande kvar. 
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§9. Kvarninventering 
Styrelsen träffas (när det blir möjligt) i bygghyttan för att dela upp kvarnregistret för att gå 
igenom och uppdatera kontaktinformation mm. 

 
§10. Övriga frågor 

• ”Heta arbete” utbildning genomförs när detta blir möjligt. 
• Inga fler övriga frågor. 

 
§11. Kommande möten 

12/5 18:30 i bygghyttan om detta då är möjligt. Annars digitalt, ordföranden skickar länk 
samma dag.  
 

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


