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Styrelsemöte i Orkesta Hembygdsförening den 23 januari
2006, nr 10 verksamhetsåret 2005,
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajerson, Håkan Nilsson, Roland
Janson, Susanne Lindstedt, Peter Rimbe, Åsa Westberg.
Ej närvarande Gunilla Lund, Jan Nordahl
Protokollförare: Ingemar Borelius

§1 Föregående protokoll
Godkändes.

§2 Ekonomin
Lars meddelar att bokslutet är klart men ännu ej överlämnat till revisorerna. Resultatet
innebär en mindre förlust.
Lars meddelar att vissa kostnader återstår för ombyggnaden men att dessa sannolikt
täcks in av bidraget från Boverket. Bland gäller detta iordningsställandet av gångvägen
fram till den handikappanpassade bakre entrén. Lars redovisar en sammanställning
över samtliga ombyggnadskostnader när projektet har slutförts.
Lars redovisade en budget för verksamhetsåret 2006. Förutsättningarna för det nya
verksamhetsåret antas vara relativt likvärdiga med de som gällt för 2005 beträffande
utgifter och kostnader.
Frågan om att föreslå årsmötet en höjning av medlemsavgiften för 2007 diskuterades.
Mötet enades om att ökade intäkter i första hand ska erhållas genom en ökad uthyrning
och att styrelsens förslag till årsmötet är att bibehålla nuvarande avgift på 150 kr.

§3Årsmötet 2006
Noterades att inga motioner inkommit till årsmötet.
Medlemskapet i Bygdegårdarnas Riksförbund och Sveriges Hembygdsförbund
diskuterades. Noterades att det finns starka motiv för att betala för ett medlemskap i
Bygdegårdarnas Riksförbund bl a p g a den förmånliga försäkring som tecknas där.
Värdet med medlemskapet i Sveriges Hembygdsförbund ifrågasattes dock. Beslöts
därför att styrelsen ska lägga fram ett förslag till årsmötet om att säga upp
medlemskapet. Ingemar och Gunnar utreder frågan och formulerar ett förslag.
Styrelsen fastställde bifogat förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan att
presenteras för beslut vid årsmötet. Noterades att Ingemar kontaktar bildningsförbunden för att undersöka förutsättningarna för kurser, i förbundens regi, på gården.
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Ingemar kopierar upp ett lämpligt antal av ovan nämnda handlingar samt agendan inför
årsmötet.
Styrelsen fastställde bifogat förslag till årsredovisning för 2005 och budget för 2006.
Lars kopierar ett lämpligt antal av dessa handlingar, samt revisionsberättelsen inför
årsmötet.
Noterades att Gunnar kontaktar valberedningens ordförande och uppmanar denne att ta
en personlig kontakt med varje styrelseledamot inför årsmötet.
Noterades att styrelsen samlas 17 00 inför årsmötet och att detta inleds kl 18 00.

§4 Vårens program
Nedanstående program gäller:
Februari
18 söndag
22 onsdag

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

Mars
? mars

- Barnteater, Lars ansvarar.

April
8 lördag
12 onsdag
22 lördag
30 söndag

- Pubafton kl 20 00. Peter kontaktar lämpliga musiker.
- styrelsemöte 3 /2006 kl 19 00
- Städdag kl 10 00
- Valborgsfirande kl 20 45 – Roland ansvarar

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 en spelman saknas. Alla uppmanas försöka hitta en lämplig musiker som
kan komplettera Lennart Jansson.
Peter samordnar arbetet inför och under midsommarfirandet.
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§ 6 Ungdomsverksamheten
Inget att rapportera.

§ 7 Övriga frågor
Ingemar kontaktar de lokalt verksamma bildningsförbunden för att undersöka om kurser
kan förlägga på bygdegården.
Möjligheterna diskuterades att arkivera föreningens arkivmaterial i arkiv som tillhör
kommunen. Ingemar undersöker förutsättningarna.
En förfrågan har kommit om föreningen kan tillhandahålla medlemsbevis till
medlemmarna. Konstaterades dock att sådana sannolikt har begränsat värde och att de
medför en onödig administration för styrelsen.

§ 8 Bevakningslista
Aktivitet

Status /kommentar

Tider

Ansvarig

18 januari, 19 februari (årsmöte), 22
februari, 12 april, 17 maj, 14 juni, ?? juni
En checklista beskriver vad
månadsvärden skall göra.

Gugge och
Ingemar
Februari
Gunnar,
Mars
Roland,
April
Håkan,
Maj
Lars,
Juni
Peter och Gunnar,
Juli
Susanne,
Augusti
Ingemar,
September Janne
Oktober
Åsa,
November Gunnar,
December Roland,

Styrelsen
Kommande
styrelsemöten
Månadsvärdar

Skötsel av gården
Renovering kök
och
förrådsutrymmen.

Översyn av borden

Förutsättningarna för en ombyggnad av
kök och vissa förrådsutrymmen utreds.
Frågan om finansiering och eventuella
möjligheter till bidrag av kommun och
Boverket utreds
Borden behöver återigen ses över, de är
vingliga. Stora bordet slipas eller förses
med en ny skiva.

Påbörjas
??

Roland

?

?
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Utvändig
renovering av
gården
Fällning av
skorstenen
Gallring runt
gården

Målning av fasad. Norrsidan återstår.
Målning och eventuell kittning av fönster.
Målning av grund?
Genomförs i vår.
Målsättning att öppna upp runt gården,
skapa förutsättningar för en mer
parkliknande växtlighet och att rensa bort
avverkningsmogna träd.

2006

Roland

2006

Roland

2006

Gunnar

…………………………………..

………………………………………

Gunnar Bergsten

Ingemar Borelius
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