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Styrelsemöte i Orkesta Hembygdsförening den 25 februari 
2007, nr 2, verksamhetsåret 59. 
 
Närvarande: Gunnar Bergsten, Roland Janson, Gunilla Lundh, Peter Rimbe, Gunnar 
Sundqvist, Åsa Westberg. 
  
Ej närvarande: Lars fajersson, Håkan Nilsson 
 
Protokollförare: Åsa Westberg 
 
  
§ 1 Föregående protokoll  
Godkändes 
 

§ 2 Årsmötet, uppföljning 

- Till ledamot i Byggdegårdsdistriktet och Stockholms läns Hembygdsförbund utsågs 
Peter Rimbe.                                                                                                                                        
- Årsmötesprotokoll samt protokollsutdrag från konstituerande styrelsemöte skall genom 
Lars Fajerssons försorg tillsändas berörda myndigheter/instanser.  

§3 Ekonomi 
 
Då Lars Fajersson inte var tillstädes beslöts att resultatet från pubaftonen den 27 
januari redovisas vid nästa styrelsemöte.   
 

§4 Kommande aktiviteter 
 
- Styrelsemöten förläggs i tillsvidare till söndagar för att passa sekreterarens 
arbetsförhållanden. 
- Barnteater den 17 mars. Ansvarig: Gunnar Bergsten. 
- Planerad pubafton31 mars måste troligen flyttas pga  problem med orkester. Peter 
Rimbe arbetar med detta. Tillägg: Klart med flyttning till den 14 april, musik av Markim 
Electric Band. 
- Info-blad nr 2/07 klart för distribution vecka 15. Profil: Gunnar Sundqvist. 
- Vinprovning anordnas den 21 april. Inbjudan i Info-blad 2, anmälan till Gunilla Lundh. 
-  Städdag vid Bygdegården den 28 april. Gunilla L hoppas vid detta tillfälle kunna 
presentera ett ”parkförslag” gällande ytorna runt Bygdegården. 
- Valborgsfirande den 30 april i samarbete med MOIF. Roland kontaktperson. 
- Midsommarfirande. Peter R kontaktar musikanter, Gunilla kontaktar dans/lekledare. 
- Om-  och tillbyggnad av köket. Planerad start slutet av september. Uthyrningsstopp 
från v. 40. Arbetet planlägges trots att besked om eventuellt bidrag från Boverket 
kommer först i maj månad.  
- Översyn av bord och stolar.Peter satsar på slipning av stora ekbordet! 
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§5 Ungdomsverksamheten 
 
Gunilla rapporterade att verksamheten fungerar bra. Ett 30-tal ungdomar har träffats på 
Bygdegården de senaste fredagskvällarna. Ett schema för föräldramedverkan finns 
framtaget.  
 
 
§6 Webbfrågor 
 
Inget att rapportera 

§7 Post 
 
Inget att rapportera 
 

§8 Övriga frågor 
 

- Rolands förslag, vid föregående styrelsemöte, om radannonser i Info-bladet, t.ex. 
en halvsida indelad i 4 rutor á 150 kr, diskuterades. Roland kontrollerar om det 
finns några juridiska hinder för ev. företagsannosering samt arbetar tillsammans 
med Peter vidare på en utformning av ett koncept. 

- Förslag framfördes om att anordna ”bakluckeloppis”. Kanske något för höstens 
aktivitetslista? 

 

§9 Nästa möte 
 
Nästa sammanträde söndagen den 22 april kl. 17.00 i Bygdegården. 
 
Sammanträdet avslutades. 
 
 

 
 
   

 
 
 
…………………………………..                                                ………………………………… 
Gunnar Bergsten                                                       Åsa Westberg 


