
Styrelsemöte 4-2019 
 

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

Protokoll fört vid styrelsemöte med Ölands Kvarnförening 2019-06-12 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 
 Påminnelser har skickats ut till medlemmar som inte har betalt årsavgiften. 
 Kassaflödet följer budget och förra årets utfall väl. Ekonomin är fortsatt god. 

 
§6. Gustav VI Adolfs fond. 

Resterande bidragspengar: Glömminges beviljade bidrag för 2 vingar utökas till att gälla 4 
vingar. 3 nya ansökningar har kommit till och 2 är osäkra. Frågan bordläggs till nästa möte. 

 
§7. Utbildning av kvarnreparatörer 

Ansökan har skickats in till länsstyrelsen som snabbt svarat att budgeten måste bantas. Ny 
ansökan har skickats in där externa kurser och material är borttaget samt att delen med 
antikvarisk medverkan har minskats. 
Svaret från Riksantikvarieämbetet för insänd ansökan har fortfarande inte kommit. 
Vid behov kommer även ansökan skickas till Sparbanksstiftelsen och eventuellt till 
Ölandskommunerna. 
Flera intresserad som deltagare finns. 
Bertil L tar fram ett förslag på annonstext. 

 
§8 Bygghyttan 

Arbetet har kommit en bit på vägen, men mycket återstår fortfarande. I den här takten kan det 
bli klart tidigast i augusti. 
Självrisker för lösöret är på 9000:-, så det är ingen stor idé att begära någon ersättning från 
försäkringsbolaget. När det är dags at möblera så får vi leta möbler mm på återbruket i 
Kalmar. Erling tar hjälp av någon för ”shopping” av detta. 
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§9 Upphandling av vingmaterial 
 Priset på virket har gåt upp rejält sedan förra gången. Tidigare pris på ca 62 000:- + moms 
kostar nu 103 000:-+ moms.  Fler sågverk kommer att kontaktas. Ordföranden får mandat att 
beställa om en annan leverantör kan hittas. Takpris utan nytt styrelsebeslut blir 90 000:- + 
moms för 40 korta och 12 långa materialsatser. 

 
§10. Övriga frågor 

 Programmet för hemsidan är mycket tungrott.  Erling kontaktar Siv på Chekpoint 
Öland för hjälp. 

 Inga övriga frågor. 
 

§11. Kommande möten 
6/8. Fikaansvarig: Åke. Nästkommande efter det blir 25/9. 
 

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


