Höstmöte Gudmundstjärns Intresseförening

2021-11-14

Typ av möte: Medlemsmöte
Plats: Häreborg, Indal
Datum: Söndagen den 14 november 2021
Tid: 12.30-13.45
Närvarande:
Styrelsen
Åke Ludvigsson, ordförande
Gun-Britt Ullberg, ledamot
Lennart Bjermkvist, kassör
Anita Backström, ledamot
Katarina Rönngren, sekreterare

Närvarande:
Medlemmar
Berit Westfeldt
Patrik Glamsjö
Mats Sjödin
Marianne Pierse
Märta Rönngren
Lars-Axel Rönngren
Nils-Erik Lindström
Örjan Berglund
Susanne Nilsson
Monica Bergström
Sällskap till Monica

1. Öppnande
2. Till att justera dagens protokoll valdes Monica Bergström och Lars-Axel Rönngren
3. Mötet beslutade att godkänna nedanstående förslag till stadgeändring. Slutgiltigt beslut om
stadgeändring vid årsmöte 2022
Tidigare formulering av § 8
Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande årsmöten (ordinarie
årsmöten), och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade
medlemmarna.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till Sundsvalls kommun, som vill
verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.
Ny formulering av § 8
Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten (ordinarie
årsmöten) och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade
medlemmarna.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Indals Hembygdsförening för att användas
lokalt i hembygden.
4. Kassören redogjorde för ekonomin

5. Redovisning av sommaren som varit. Därefter en diskussion (ej protokkollförd)
a. Kommunen och föreningen har tillsammans kunnat bemanna och ha dagligt
öppethållande under juli och några veckor i augusti. Kommunens värd Jonathan
Sandgren bemannade onsdag-fredag och Gudmundstjärns Intresseförening lördagtisdag.
b. Föreningen har haft ett arrangemang, Bondens marknad. Ett mycket lyckat
arrangemang med många besökare och nöjda knallar.
c. Föreningen har haft några bokade grupper, bland annat fem klasser från Bergsåkers
skola vilka besökte Gudmundstjärn i slutet av september.
d. En slåtterkurs, med Patrik Glamsjö som ledare, har av Länsstyrelsen i sommar
arrangerats på Gudmundstjärn.
e. Svenska kulturlandskap har haft en betesträff med representanter från Jämtland,
Västernorrland. John Granbo från Länsstyrelsen deltog, dock inte Johan Rytterstam.
Länsstyrelsen bekostar bland annat en del gärdsgård. Länsstyrelsen kommer att plöja
en del av Sörmyra.
6. Information om möte på Kulturmagasinet med Erika Forsberg (enhetschef för Norra Berget,
Sundsvalls friluftsmuseum) och Karin Mattisson (avdelningschef kultur- och fritidskontoret),
Karin Holmgren (Sundsvalls kommun) , från föreningen Åke, Anita och Katarina.
Viktiga punkter
- Intresseföreningens nyttjanderättavtal bör löpa över ett år och inte enbart över
sommaren. Förslag skrivs av Erika Forsberg med flera.
- Föreningen bör se över att ha försäkringar vid nyttjande av anläggningen.
- Såg stängd på grund av olycksrisker för besökare, visas en gång per dag.
- Föreningen bör se över vilka regler som gäller vid eventuell serveringsverksamhet.
Styrelsen ser över detta. Förslag från mötet att uppdra till andra aktörer,
skolklasser etc. att driva servering vid evenemang. Enligt Patrik får en förening ha
tre tillfällen med enklare servering.
- Öppethållande och bemanning, inga beslut ännu från kommunen. Avvaktar till
våren med planering.
- Gardiner ska finnas i nya mangårdsbyggnaden.
7. Mötets mening är att föreningen ska fortsätta. Frågan tas upp på kommande årsmöte.
8. Övriga frågor
a. Marknadsföring via Facebook-grupp, Hemsida, Instagram
b. Skogsdag var uppskattad, efterfrågan finns på liknande arrangemang.
c. Önskemål om kurser, aktivitetsdagar. Möjligt om fler ställer upp och ansvarar för nya
aktiviteter.
9. Mötets avslutning.

14/11-2021
___________________________________

___________________________________

Katarina Rönngren, sekreterare

Åkle Ludvigsson, ordförande

___________________________________

___________________________________

Monica Bergström, justerare

Lars-Axel Rönngren, justerare

