
Styrelsemöte 5-2017 
 

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

Protokoll fört vid styrelsemöte med Ölands Kvarnförening 2017-10-11. 
 
Närvarande. 
Kennerth Gustafsson, Rune Johansson, Jan Morssing, Åke Nilsson, Bertil Karlsson, Jan-Erik 
Bernesson, Bertil Larsson och Erling Andersson 
 

§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 med tilläggen ”Anders håla”, ”Verktyg” samt ”Röjning runt 
bygghyttan”. Detta tas upp under övriga frågor. 
 

§4. Ekonomi. 
Läget är tillfredsställande och följer budgeten ganska väl. Ordföranden redogjorde för 
avvikelserna. 
 

§5. Information om omfördelning av anslag från Gustav VI Adolfs fond. 
Pelle Tagesson har valt att inte utnyttja stödet på grund av att för mycket annat behövde 
åtgärdas innan det går att montera nya vingar. 
Bidraget har omfördelats till kvarnen öster om vägen vid Kalevi som sköts av Vickleby 
hembygdsförening. 
 

§6. Ny ansökan om medel från Gustav VI Adolfs fond 
Ansökan på 300 000:- är inskickad för åren 2018-2019. Besked kan komma i början av 
december. 
 

§7. Returnerade brevförsändelser. 
Bordläggs till kommande möte. 
 

§8. Arvode till instruktörer på vingbyggarkurs. 
Erling och Kennerth höll i kursen. 4 deltagare byggde 8 vingar. 
Styrelsen utan KG och EA beslutade att ge var och en 4000:- inkl moms och avgifter. 
Summan ska faktureras föreningen av kursledarna.  
 
 

§9. Ansökan till Riksantikvarieämbetet. 
Ansökan om bidrag för byggnadsvårdsläger är inskickad till Riksantikvarieämbetet. 
På grund av kort ansökningstid är detta gjort utan styrelsebeslut. Detta godkändes i efterhand. 
 

§10. Datum för årsmöte. 
Onsdag den 28/2 i Gerdslösa.  
 
 
 



Styrelsemöte 5-2017 
 

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

§11. Föredragshållare / Underhållning. 
Ordföranden kollar med länsmuseet om Helena Wiktor kan tala om utgrävningarna vid 
Sandby borg.  
 

§12. Övriga frågor 
-Anders håla: Åke och Bertil K hjälper till att sortera och stapla virke i garaget. 
-Verktyg: Elhyveln är slut, pelarborrmaskin och plattjärnsbock behöver anskaffas. Kostnad ca 
6000:-. Detta tillstyrktes av styrelsen. 
-Röjning runt bygghyttan: Ordföranden planerar detta, samt tar hjälp att kolla om alla 
tegelpannor ligger på plats. 
-Åke och Bertil N ordnar med jultalrik till nästa mötte. 
-Kommande möten: 29/11 med jultalrik. 
-Jan Morssning kommer att flytta från Öland. Ordföranden tackade på styrelsens vägnar för 
gott samarbete och önskar Janne lycka till. 
 

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

           
 
       

 
 


