Protokoll fört vid styrelsemöte för Aktivitetshuset Gagnef den 19 april 2018
Närvarande: Bengt Andersson Friluftsfrämjandet, Sonny Bergman Dalälven, Birgitta Ericsson OL, AnnaBritta Larsson Gagnefs vävstuga, Göran Lingestål Gagnefs fotoklubb, Leif Lorentzon
Hembygdsföreningen, Roger Mattsson Släktforskarföreningen, Birgitta Törne Gagnefs intresseförening
samt ordförande Gustav Wallheden DMFr.
§ 31 Mötet öppnades av ordförande Gustav Wallheden som hälsade oss välkomna.
§ 32 Till mötessekreterare valdes Anna-Britta Larsson och till justerare Göran Lingestål.
§ 33 Dagordningen godkändes.
§ 34 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 35 Ekonomi: Vi har haft intäkter på 62 306 kr och utgifter på 56 059 kr och ligger därmed
på ett plus på 6 247 kr. Vinterns snöskottning har blivit dyr av förklarliga skäl.
Djurambulansen har inte betalt sina avgifter till huset. Gustav kontaktar dem.
§ 36 Åtgärder i och vid fastigheten:
- Städdagen flyttas på grund av utebliven vår till söndag den 6 maj kl 9-12. Fika
och varmkorv kommer att finnas. Susanne har gjort en åtgärdslista. Gustav
kommer att dela upp arbetsuppgifterna mellan de olika föreningarna i huset. Om
man inte kan delta den utsatta dagen ska utdelad arbetsuppgift vara utförd senast
den 20 maj.
- Kokvrå på övervåningen. Roger redogör för hur arbetet ska utföras. Snickare,
rörmokare och elektriker kommer att utföra jobbet gratis. Materialkostnaderna,
som beräknas uppgå till 4 000 – 4 500 kr kommer föreningarna som huserar på
övervåningen att dela på. Roger lägger ut för kostnaderna och får sedan
ersättning av övriga.
- Träden utanför huset: Vävstugan påpekar vikten av att behålla så många träd
som möjligt med tanke på att insekter är beroende av gamla Sälgar. Gustav tar
kontakt med Jonas Wittink, Miljöpartiet, som är arborist för att diskutera vilka
träd som av säkerhetsskäl inte går att rädda.
- Fondering av pengar för att kunna byta värmepanna: Enligt Anders Pärsing i
fotoklubben är pannan dålig och ett byte av den bör prioriteras före indragning
av fiber. Gustav tar in kostnadsförslag för ev byte av värmepanna.
- Större parkering samt åtgärdande av nuvarande: Vävstugan har framfört
önskemål om fler parkeringsplatser, förslagsvis på baksidan. Vävstugan får i
uppdrag att skissa på ett förslag. Nuvarande parkering åtgärdas på arbetsdagen.
- Ny vattenledning: Dalavatten har erbjudit sig att bekosta en ny vattenledning
till huset. Mötet beslutar att anta erbjudandet. Ragnar Nyberg håller kontakten
med Dalavatten.
§ 37 Verksamhet: Åtgärdslista för Aktivitetshuset gicks igenom och fylldes på. Listan biläggs
protokollet.
§ 38 Övriga ärenden:
- Gustav kommer att uppdatera medlemsregistret.
- Värmepannan stängs av fr o m mitten av maj för att hålla nere kostnaden för

pellets. Leif L ansvarar för att det blir gjort.
§ 39 Nästa möte 24 maj kl 19.
§ 40 Mötet avslutades.
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