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Styrelsemöte i Orkesta Hembygdsförening
nr 9 den 15 december 2005
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajerson, Roland Janson,
Susanne Lindstedt, Gunilla Lund, Jan Nordahl, Håkan Nilsson, Peter Rimbe, Åsa
Westberg.
Protokollförare: Ingemar Borelius

§1 Föregående protokoll
Godkändes med vissa justeringar.

§2 Ekonomin
Lars och Roland meddelade att kostnaden för ombyggnaden av hall och toaletter hållit
sig inom den budgeterade kostnaden på 165 000 kr.
Noterades att elavtalet snart löper ut. Beslutades att ett nytt avtal ska bindas på 3 år.
Lars meddelade att det ekonomiska läget är gott även om likviditeten är något
ansträngd p g a att beviljade bidrag för ombyggnaden ej kunnat utbetalas till föreningen.

§3 Infoblad 1 2006
Utdelas vecka 3.
Ska innehålla verksamhetsberättelse, kallelsen till årsmötet samt vårens program.
Håkan Nilsson presenteras i infobladet.
Noterades att uppgift om medlemsavgiften och klubbens postgiro-nummer ska finnas på
infobladet.
Medlemmar som bor utanför socknen ska alltid få infobladet via post. Roland ansvarar
för utskicket.

§4 Vårens program
Nedanstående program fastställdes:
Januari
1

2

8 söndag
V3
18 onsdag
28 lördag
Februari
18 söndag
22 onsdag

Mars
? mars

- Julgransplundring kl 14 00
- utdelning av infoblad nr 1 - 2006
- styrelsemöte 1 /2006
- Pubafton. Classe Svanberg spelar. Peter ansvarar för kontakten

- årsmöte kl 18 00
- konstituerande styrelsemöte kl 19 00
- Styrelsemöte 2 /2006

- Barnteater, Lars ansvarar och undersöker förutsättningarna för
bidrag.

April
8 lördag
12 onsdag
22 lördag
30 söndag

- Pubafton kl 20 00. Gunnar kontaktar lämpliga musiker.
- styrelsemöte 3 /2006 kl 19 00
- Städdag kl 10 00
- Valborgsfirande kl 20 45

Maj
20 lördag
17 onsdag

- kulturutflykt kl 11 00. Susanne och Lars ansvarar.
- Styrelsemöte 4 /2006

Juni
V 23
14 onsdag
22 torsdag
23 fredag
?

- utdelning av infoblad nr 3 - 2006
- Styrelsemöte nr 5/2006
- Midsommarstången smyckas
- Midsommarfirande
- våravslutning för styrelsen

§ 5 Midsommarfirandet
Noterades att spelmän och lekledare måste vidtalas lång tid i förväg.
Gunilla meddelade att Schallis och hon själv tar på sig att vara lekledare. Peter
undersöker om de traditionella spelmännen är beredda att ställa upp kommande
sommar.
Peter samordnar arbetet på midsommar.

§ 6 Ungdomsverksamheten
Vårens ungdomsverksamhet inleds fredagen den 13 januari. Gunilla meddelar att flera
föräldrar har lovat ställa upp och hålla i verksamheten.
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§ 7 Verksamhetsplan 2006
Förutom ovanstående programpunkter och övriga återkommande programpunkter för
hösten beslutades att externa föredragshållare, företrädesvis sådana som är bosatta på
orten, skulle inviteras. Dessutom beslutades att en kontakt skulle tas med
bildningsförbunden i Vallentuna för att utröna om kurser kan hållas i hembygdsgården
för boende i området.

§ 8 Årsmötet
Beslutades att Ingemar ska fungera som sekreterare på årsmötet. Beslutades också att
Ingemar ansvarar för kopiering av materialet till årsmötet.
Åsa kontaktar artist som bjuds in att underhålla under ca en halvtimme i samband med
årsmötet.

§ 9 Bevakningslista
Aktivitet

Status /kommentar

Tider

Ansvarig

Styrelsen
Kommande
styrelsemöten
Månadsvärdar

18 januari, 19 februari (årsmöte), 22
februari, 12 april, 17 maj, 14 juni, ?? juni

Gugge och
Ingemar

En checklista beskriver vad månadsvärden
skall göra.

Skötsel av gården
Renovering kök och Förutsättningarna för en ombyggnad av kök
förrådsutrymmen.
och vissa förrådsutrymmen utreds.
Översyn av borden Borden behöver åter igen ses över, de är
vingliga. Stora bordet slipas eller förses med
en ny skiva.
Utvändig
Målning av fasad. Norrsidan återstår.
renovering av
Målning och eventuell kittning av fönster.
gården
Målning av grund?
Fällning av
Genomförs i vår.
skorstenen
Gallring runt gården Målsättning att öppna upp runt gården,
skapa förutsättningar för en mer
parkliknande växtlighet och att rensa bort
avverkningsmogna träd.

Påbörjas
??
?

Roland

2006

Roland

2006

Roland

2006

Gunnar

…………………………………..

………………………………………

Gunnar Bergsten

Ingemar Borelius

?
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