
 
 
Protokoll från styrelsemöte nr 9, 2007 med Orkesta hembygdsförening, söndagen den 25 
november , i Bygdegården. 
 
Närvarande: Gunnar Bergsten, Lars Fajersson, Roland Jansson, Gunilla Lundh, Håkan 
Nilsson, Peter Rimbe, Gunnar Sundqvist, Åsa Westberg. 
 

1. Mötet öppnades av ordförande. 
2. Föregående mötesprotokoll samt protokoll från extra styrelsemöte den 11 

november godkändes och lades till handlingarna. 
3. Ekonomi 

Lars anmälde att föreningens likvida medel uppgår till ca 70.00:-.Liggande ännu inte 
betalda räkningar uppgår till ca 20.000:-. 
Efter styrelsebeslutet att inte sälja föreningens aktier i Vallentuna Elverk till E-ON har 
förhandlingar inletts med SÖRAB om försäljning  av aktierna till SÖRAB. Beslöts att 
inte sälja aktierna till lägre pris än 50:-. 
I anledning av förhandlingarna med SÖRAB har inte kontakt tagits med Swebank om 
ett eventuellt ”lånelöfte 
Fotnot: Den 29 november undertecknade ordförande och kassör ett köpeavtal med 
SÖRAB enligt vilket SÖRAB köper föreningens aktier i Vallentuna Elverk för ett pris 
av 55:- per styck. 
Beslutades att ordförande, vice ordförande och kassör äger rätt att, var för sig, utan 
föregående styrelsebeslut göra eller medge inköp för föreningens räkning, upp till ett 
belöpp på 5.000:- 
Lars fick i uppdrag att kontakta den firma från vilken inköp av bord skedde våren 
2007 för reklamation av borden enär dessa inte uppfyller skälig kvalite. 
Lars skall överföra pengar till föreningens ICA-konto.  
Puben den 24 november inbringade ett netto på ca 4.000:-. 

4.  Genomförda aktiviteter 
Vid puben den 24 novemberber betalade 63 personer inträde och roade sig villigt och 
glatt under EMO´s musikaliska ledning. 
Barnteatern 24 november lockade tyvärr endast 36 personer, 18 barn och 16 vuxna. 
Deltagarna fick uppleva den spännande sagan om De tre bockarna Bruse och för alla 
gavs det tillfälle att få klappa både bockarna och trollet! 
Vid ”Leadermötet” den 24 maj i Ekskogens bygdegård deltog Gunnar S som 
föreningens representant. Vid mötet informerades om projekt ”Utveckla Roslagen” där 
kommuner, föreningar och sammanslutningar, med hjälp av EU-medel, skall ges 
möjlighet att genomföra projekt som gagnar regionen. Gunnar S fortsätter som 
föreningens representant i projektet. 

5.   Kommande aktiviteter 
Till invigningen av vårt ”nya” kök skall ett antal personer som under årens lopp 
hjälpt och stöttat föreningen på olika sätt inbjudas till en ”mingelbuffe´”. Roland, 
Peter och Åsa fick i uppdrag att upprätta ett förslag på personer som skall inbjudas. 
Förslaget skall vara klart för presentation till övriga i styrelsen senast 1december och 
inbjudan skall vara utsänd senast 10 december. 
Julgransplundring äger rum 6 januari.Bert och Kerstin Lindström samt Lennart 
Jansson engagerade som musikanter och lekledare. Åsa kontaktar Peter v S. angående 
affisch och flygblad senast 15 december samt ordnar med kaffeservering och 
gottpåsar. 



Info-blad nr 1, 2008 skall vara klart för distribution vecka 4, 2008. Skall innehålla 
kallelse till årsmötet, verksamhetsberättelse för 2007, verksamhetsplan för 2008 samt 
vårens program. 

6.   Köksombyggnad, rapport. 
 Köksrenoveringen är inne i slutskedet. Målning av fasadvirket sker så snart vädret 
tillåter. Gunnar B och Roland ombesörjer att kasserat material kommer till skroten. 

7.   Vårprogram 2008 
      Gunilla och Åsa presenterade ett förslag till vårprogram 2008. Efter smärre justeringar 

och tillägg fastställt. Programmet bilägges detta protokoll. 
8.   Årsmöte 2008 

Årsmötet äger rum söndagen den 17 februari kl 18.00 i Bygdegården. Kallelse till 
mötet i Info-blad 1, 2008.  
Gunnar B skriver verksamhetsberättelse 2007 och verksamhetsplan för 20089. 
Ledamöter vars mandatperioder utgår 2008 är ordförande Gunnar Bergsten, Gunilla                      
Lundh och Åsa Westberg. Övriga styrelseledamöter har ett år kvar på mandattiden. 
Styrelseledamöterna uppmanades att försöka lämna förslag till valberedningen på nya, 
helst unga, personer villiga att ingå i styrelsen.   

      9    Hearing med kommunföreträdare. 
Styrelsen avser att inbjuda kommunföreträdare till en ”hearing” liknande den som 
genomfördes hösten 2005. Focus som då på frågor som berör Orkesta, som t ex 
trafiksituationen. Förslag på datum 6 mars. Förslag på moderator Ingemar Borelius.  

10. Månadsvärdar våren 2008 
Januari – Lars; Februari – Roland; Mars – Gunnar S; April – Gunnar B; Maj – Håkan; 
Juni – Peter; Juli – Åsa. 

11. Jubileumsfirande 2008? 
      Frågan bordlagd till nästa möte.         
12. Folder för Orkesta Hembygdsförening 

Gunnar S föreslog att vi skulle ta fram en folder där föreningen och dess målsättning 
samt arbete presenteras. Foldern skall spridas i socknen och förhoppningsvis bidraga 
till ett ökat medlemsantal och intresse för föreningens arbete. Gunnar S fick i uppdrag 
att kontakta Peter von S. för att tillsammans med honom arbeta fram ett förslag till en 
folder. 

13. Ungdomsverksamheten   
      Gunilla rapporterade att ungdomsverksamheten pågår för fullt med många besökare 

och engagerade föräldrar vilka också förklarat sig villiga att bistå föreningen vid andra 
aktiviteter. 

14. Webbfrågor 
      Föreslogs att interiörbilder från bygdegården skall läggas ut på vår hemsida. Peter von 

S. kontaktas när köksrenoveringen är slutförd. 
15. Post 
      SÖRAB inbjuder till informationsmöte om framtidens avfallshantering, 

Vallentunasalen den 13 december. 
      Protokoll har kommit från möte med Låndhundragruppen. 
16. Övriga frågor 
      Bibbi Söderberg har bett föreningen om hjälp att ta bort trasiga informationstavlor i 

Lindholmen 
      Lars har ansökt om kommunalt aktivitetsbidrag för våren 2008 (barnteater och 

midsommarfirande). 



      Gunnar B och Ingemar Borelius har gått igenom och sorterat alla gamla handlingar 
från föreningens start. Från flera år är antalet handlingar mycket sparsamma eller 
saknas helt. Efterforskningar pågår. 

17. Nästa möte. 
      Söndagen den 3 februari kl 11.00 i Bygdegården. 
18. Mötet avslutas. 
 
 
Vid pennan:   Justeras: 
                    Åsa Westberg                Gunnar Bergsten  
 
 
 
    

 
 

 
  

 
 


