Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4, 2007 med Orkesta hembygdsförening, torsdagen den 24
maj i Bygdegården.
Närvarande:
Gunnar Bergsten
Peter Rimbe
Håkan Nilsson
Lars Fajersson
Gunnar Sandqvist
Åsa Westberg
Roland Jansson

Anmält förhinder:
Gunilla Lundh

1. Mötet öppnades.
2. 2. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna
3. Ekonomi
• Föreningen s medlemsantal uppgår i dag till 200 betalande personer.
• Likviditeten är god, uppgår till c:a 200 000 kr.
• Fackelförsäljningen vid valborgsfirandet inbringade 2000 kr.
4. Genomförda aktiviteter
• Ett 10-tal personer deltog den 28 april vid vårstädningen i och runt
hembygdsgården. Gräsmattan krattades, sly röjdes, fönster putsades och vid
avslut var altanen oljad och en ny pilkastningsbana byggd och rödfärgad. De
deltagande bestods skaffning i form av sopplunch.
• Vinprovningen den 28 april lockade 15 personer, som under sakkunnig ledning
fick fördjupa sig i vinets värld och begrunda skillnaden bl a mellan en Shiraz
och en Pinof Noir.
• Valborgsfirandet samarrangerades som vanligt med MOIF. Fackeltåg, brasa
och fyrverkeri utgjorde aktiviteterna. I år upptogs också en gammal tradition,
nämligen körsång. 116 facklor såldes.
5. Kommande aktiviteter
• Infoblad nr 3/07 trycks och delas ut 15-17 juni
• Våravslutning den 2 juli (prel. i Kårsta)
• Midsommarplanering pågår.Peter delade ut agenda med arbetsfördelning. Alla
hjälps åt med att hitta extern personal och lotterivinster. I stället för att dela ut
flygblad anslås en sida i Info-bladet till information om midsommarfirandet
6.Ungdomsverksamheten
Gunilla ordnar informationsmöte för årskurs 6 med föräldrar inför höstens verksamhet
7. Om- och tillbyggnad av köket
Frågan bordlagd till nästa sammanträde. Svar från Boverket på vår bidragsansökan
hoppas föreligga då.
8. Ingen speciell post att redovisa.
9.Inga aktuella webbfrågor.
10. Skrivelse med synpunkter på detaljplan rörande bebyggelse vid Kulla
presenterades.Efter diskussion beslöts att lämna skrivelsen till Vallentuna
samhällsbyggnadsförvaltning. Skrivelsen publiceras i Info-blad nr 3/07.
11. Nästa sammanträde söndagen den 10 juni kl 17.00 i Bygdegården
12. Mötet avslutades

