Protokoll från styrelsemöte nr 6, 2007, med Orkesta hembygdsförening, måndagen den
2 juli, hemma hos Peter Rimbe.
Närvarande: Gunnar Bergsten, Peter Rimbe, Lars Fajerson, Roland Jansson, Håkan Nilsson,
Gunnar Sundqvist, Åsa Westberg.
Adjungerad: Peter von Schoultz.
Anmält förhinder: Gunilla Lundh.
1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
• Midsommarfirandet omsatte 24 666:• Netto ca 15 000:• Kassabehållning ca 170 000:• Det bidrag som beviljats från kommun för om- och tillbyggnad av köket betalas ut mot
faktura då byggnationen är avslutad, vilket kan komma att dra ut över årsskiftet 07-08.
Roland kontrollerar att detta inte påverkar utbetalningen.
4. Genomförda aktiviteter
• Midsommarfirandet: Stor uppslutning runt midsommarstången. Ca 700 personer
deltog i firandet. Förutom vackert väder bjöds på spelmansmusik, dansuppvisning av
Tuna Gille och ringlekar under ledning av Gunilla Lundh. Dessutom fanns tillgång till
spel, kaffeservering och lotterier. Det under senare år ökande publiktillströmningen
har medfört önskemål om ett antal förbättringar för att underlätta inför kommande år.
Hit hör: Fler köer till kaffeserveringen; Fler brickor behövs (kanske sponsrade);
Lotteriståndet förlängs (ev. permanent) och tombolan flyttas dit; Fler bord och stolar
till serveringens gäster.
• Försöket till medlemsvärvning i samband med firandet gav klent resultat.
”Dörrknackningskampanj” föreslogs som åtgärd. En beskrivning av föreningens mål
och verksamhet efterlystes. Lars fick i uppgift att leta fram och skicka ut till styrelsens
medlemmar, den programförklaring som tidigare styrelse arbetat fram.
• Gunnar S rapporterade från ”Leadermötet ” i Kårsta. Inom EU finns medel avsatta för
regionala projekt, vilket ger föreningar möjlighet att, efter gemensamma beslut, söka
bidrag för enskilda eller gemensamma projekt. Gunnar S är föreningens representant i
”Roslagssektorn”.
5. Höstprogram
• 22 september, pubafton
• 30 september, start köksrenovering
• 17 november, barn teater
• 24 november, köksinvignig/60-årsjubileum (?)
• 9 december, adventsfirande
• ? december, höstavslutning
• 6 januari 2008, julgransplundring
• Styrelsemöten: 16 september; 14 oktober; 18 november och ? december (i
samband med höstavslutning)
6. Byggplanering. Handikapprampen flyttas i september och tömning och demontering av
köket påbörjas den 30 september.
7. Post: Inbjudan har kommit till infomöte rörande den planerade boken ”Gods och gårdar”;
Info har också kommit från Gustaf-Wasa- stiftelsen.

8. Webbfrågor. Webbredaktören hade inget nytt att anmäla.
9. Övriga frågor
• 6 nya bord är beställda och skall levereras i vecka 27, ca-pris 1 500/st.
• Minnesruna över Lars Eriksson, Perstorp skall införas i nästa infoblad som skall utges
i september
• Midsommarstången kläs av senast 7 juli. Ansvariga, Gunnar B, Peter R och Roland.
10. Nästa styrelsemöte äger rum söndagen den 16 september kl. 17.00 i Bygdegården
11. Mötet avslutades.
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