
 
 
Protokoll från styrelsemöte nr 1, 2008 med Orkesta hembygdsförening, söndagen den 3 
februari, i Bygdegården. 
 
Närvarande: Gunnar Bergsten, Lars Fajersson, Roland Jansson, Gunilla Lundh, Håkan 
Nilsson, Peter Rimbe, Gunnar Sundqvist. 
Anmält förhinder: Åsa Westberg 
 
      1.   Mötet öppnades av ordförande. 
      2.  Föregående mötesprotokoll samt protokoll från extra styrelsemöte den 11januari 
           godkändes och lades till handlingarna. 

3.  Ekonomi 
Lars anmälde att föreningens likvida medel uppgår till ca 189.00:-. Fortfarande 
saknas ett antal fakturor för kostnader i samband med ombyggnaden av köket. 
Troligen uppkommer ett betydande överdrag av den uppgjorda budgeten för 
köksrenoveringen. Beslöts att göra en genomgång av budgetutfallet när alla fakturor 
slutreglerats. 
Från Lars utsända förslag till ekonomiska rapporter att presentera på årsmötet 
genomgicks och kommenterades. Beslöts att Lars skall föredra materialet på årsmötet. 

4.  Genomförda aktiviteter 
Puben den 2 februari fick inställas i sista stund på grund av sjukdom hos två av 
musikanterna. Beslöts att undersöka möjligheten att ordna pubafton den 1 mars. Peter 
kontaktar musiken och kollar med Åsa att bygdegården är ledig. 
Julgransplundringen den 6 januari lockade ett 40-tal deltagare som roade sig hjärtligt 
under Kerstin Lindströms ledning och till Bert Lindströms och Lennart Janssons 
musik. Konstaterades i anslutning till detta att antalet deltagare var färre än förväntat. 
Vad kan vi göra för att öka intresset? Gunilla och Åsa lovar fundera. 
Köksinvigningen den 11 januari blev mycket lyckad. De inbjudna gästerna lovordade 
den ”nya” köket och lät sig väl smakas av buffe´n. Stämningen var hög och festen 
varade till långt in på natten! 
Info-blad nr 1/08 blev tyvärr inte lyckat i tryck och innehöll för mycket text i 
förhållande till bilder. Peter von S. hade inkommit med en del synpunkter på hur 
kvalite´n på trycket skall kunna förbättras. Gunnar S. fick i uppdrag att kontakta ett  
tryckeri i Vallentuna och efterhöra offert på framtida tryckning av Info-bladet. 
Rapport vid nästa sammanträde.   

5.   Kommande aktiviteter 
Arbetsordningen  vid det kommande årsmötet diskuterades. Gunnar B kontaktar                                
valberedning för förslag till mötesordförande. Styrelsen förslag till sekreterare vid 
mötet är Åsa W. Peter R och Lars ordnar med upptryckning av dagordning, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomiska rapporter, 20 st av var.Peter 
R ordnar med affischer och affischring. Åsa och Gunilla ordnar med kaffe och dopp.  
Styrelsen samlas kl.17.00 för iordningställande av lokal etc inför mötet. 
Inför mötet med kommunföreträdare den 6 mars uppdrogs åt Gunnar B och Peter 
R att komma med förslag på frågor som skall tas upp. Ingemar Borelius har på grund 
av förestående avflyttning avsagt sig uppdraget som moderator vid mötet. Förslag på 
ny moderator: Gunnar Bergsten. Fotnot: Gunnar och Peter träffas måndag den 11. 
Frågan om en Tallinresa för styrelsen bordlades.  

6.   Köksombyggnad, rapport. 



Roland informerade att återstående arbete är färdigställande av fasaden, 
ytterbelysning, plåt på taket, div. markarbete samt återställande av handicaprampen. 
Arbetet fortskrider så snart väderförhållande tillåter.   

7.   Informationsfolder (bordlagt från föregående möte). 
      Gunnar S presenterade ett förslag till informationsfolder rörande föreningen och dess 

verksamhet, framtagen av honom och Peter von S. Förslaget vann allmänt gillande och 
efter några förslag till ändringar och kompletteringar uppdrogs åt Gunnar S att 
kontakta tryckeri i Vallentuna för offert på tryckkostnader. Rapport vid nästa 
sammanträde. 

8.   Jubileumsfirande 2009? (bordlagt från föregående möte) 
Föreningen ”fyller” 60 år nästa år. Skall detta uppmärksammas och i så fall hur? 
Gunilla och Åsa fick i uppdrag att fundera på detta och återkomma med synpunkter 
och eventuella förslag vid kommande möte.   

      9    Ungdomsverksamheten. 
Gunilla rapporterade att verksamhetan fungerar bra. Antalet deltagare är något mindre 
till antalet och huvudsakligen från 6.e årskursen. Uppdelningen av föräldraansvaret 
fungerar bra.  

10. Webbfrågor 
Bilder på hemsidan från aktiviteter under 2007 efterlystes. Peter von S skall kontaktas 
i frågan. I övrigt inget att anmäla. 

11. Post. 
      Inkommen post genomgicks och föranledde inga speciella åtgärder.         
12. Övriga frågor 

Gunilla anmälde att hon arbetade på ett förslag till framtida planering av tomten runt 
bygdegården. Hoppas kunna presentera några förslag vid nästa möte. 
Gunnar B informerade att han och Lars diskuterat kassörens nuvarande 
arbetsuppgifter och att förslag på fördelning av dessa kommer att presenteras. Peter R 
har redan tagit över ansvaret för tryckning av info-material.  

13. Nästa sammanträde blir ett konstituerande möte efter årsmötet den 17 februari.       
14. Sammanträdet avslutades. Ordförande tackade för visar intresse 
 
Vid pennorna:   Justeras: 
 
    Gunnar Bergsten/Peter Rimbe                Gunnar Bergsten  
 
 
 
    

 
 

 
  

 
 


