Protokoll från styrelsemöte nr 2, 2008 med Orkesta hembygdsförening, söndagen den 30
mars i Bygdegården.
Närvarande: Gunnar Bergsten, Lars Fajersson, Roland Jansson, Åsa Westberg, Håkan
Nilsson, Peter Rimbe, Gunnar Sundqvist.
Anmält förhinder: Gunilla Lundh Therese Jansson.
1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
Lars kommenterade utsända resultat- och balansräkningar avseende årets första
kvartal. Föreningens ekonomi är god.
Kostnaderna för om- och tillbyggnad av köket uppgår hittills till c:a 220.000 kr. Ännu
ej betalda kostnader är plåttak på tillbyggnaden, markplanering i anslutning till
utbyggnaden samt arbetskostnader. Konstaterades att uppgjord budget för om- och
tillbyggnad kraftigt överskridits. Beslöts återkomma till frågan när hela processen är
avslutad.
Roland fick i uppgift att begära in offert från plåtslagare samt uppdrogs åt
”byggruppen” att besluta om takläggning.
4. Genomförda aktiviteter
Årsmötet den 17 februaritilldrog sig ett mycket svalt intresse bland föreningens
medlemmar. Styrelsen omvaldes och utökades dessutom med en person, Therese
Jansson.
Puben den 1 mars lockade 57 betalande vilka roade sig glatt och uppskattande till
EMO:s musik.
Ett 50-tal invånare i Orkesta/Lindholmen tog tillfället i akt att ställa några
kommunföreträdare mot väggen vad gäller framtidsplaner för Orkesta/Lindholmen
vid kommunhearingen den 6 mars. I stort samma frågor som ventilerades i oktober
2005 kom upp till diskussion även denna gång dvs trafikmiljön i Lindholmen,
övergångs ställe vid Humlevägen, gång- cykelbana till bygdegård och fotbollsplan,
den framtida lokaltrafiken på Roslagsbanan samt frågan om en kommunal lekplats.
Kommunföreträdarna kunde inte lova någonting men lovade ta med sig frågorna för
vidare diskussion i resp. organ och nämnder. Föreningen uttalade sin avsikt att även i
fortsättningen hålla de diskuterade frågorna levande.
Barnteaterföreställningen ”Lilla syster kanin” med Teater Tittut den 29 mars
lockade rekordpublik. C:a 80 personer, barn och vuxna roades av framförandet.
5. Kommande aktiviteter
Info-blad nr 2/08 klart för utdelning vecka 15. Skall bl a innehålla presentation av
Therese Jansson och vårens program.
Den till den 29 mars planerade puben har tyvärr fått lov att inställas. Beslöts att inte
ordna någon ny under våren.
Den 19 april anordnas vinprovning. Gunilla ansvarar för arrangemanget.
Lördagen den 26 april är det städdag. Roland ansvarig för detta samt för att MOIF
kontaktas för sedvanligt samarbetet kring valborgsfirande.
Förslag om att upprätta en maillista över föreningens medlemmar. Frågan diskuteras
vidare vid kommande sammanträden.
Midsommarfirandet. Peter anvarig för musiken, Åsa för serveringen och alla hjälps
åt att hitta lekledare.

6. Köksombyggnad, rapport.
Roland och Peter har röjt på baksidan. Återstår att lägga plåttak, div. läkt och foder
samt iordningställande av marken runt utbyggnaden.
7. Informationsfolder
Gunnar S presenterade offerter rörande tryckning av informationsfolder och Info-blad.
Beslöts att trycka upp 800 ex av informationsfoldern i offset, kostnad c:a 2.800:- och
att även fortsättningsvis ombesörja tryckningen av Info-blad i egen regi.
Informationsfoldern skall distribueras med Info-blad nr 3/08. Resterande ex skall
finnas tillgängliga vid bygdegården och kommande evenemang.
8. Jubileumsfirande 2009?
Frågan bordlagd på nytt då Gunilla var förhindrad att närvara.
9 Ansvarsfördelning inom styrelsen.
Ekonomi/medlemsrekrytering: Lars, Therese, Gunnar S.
Renovering/underhåll av bygdegård: Roland, Lars, Håkan Gunnar B, Peter.
Kulturfrågor: Lars, Roland, Gunnar S.
Fester/uthyrning: Åsa, Peter.
Ungdomsverksamhet: Gunilla.
Data/information: Gunnar B, Peter von S.
Beslöts ta fram en informationspärm med regler för hyresgäster, bruksanvisningar för
köksutrustning och värmesystem etc, samt anvisningar för månadsvärd. Åsa och Peter
presenterar ett förslag vid nästa möte
10. Planering av tomten runt bygdegården.
Bordlagt då Gunilla anmält förhinder.Bilder på hemsidan från aktiviteter under 2007
efterlystes. Peter von S skall kontaktas i frågan. I övrigt inget att anmäla.
11. Ungdomsverksamheten.
Klagomål har framförts rörande städningen efter ungdomsaftnar. Beslöta uppdra åt
Gunilla att kontakta berörda föräldrar och ungdomar.
12. Webbfrågor.
Anmäldes att föreningens webbsida var uppdaterad med nya fina bilder
13. Post
Div. inkommen information presenterades. Föranledde inga speciella åtgärder.
14. Övriga frågor.
Gunnar B föreslog att verksamhetsår och räkenskapsår i fortsättningen skall följas åt.
Föranleder ingen ändring i stadgar. Beslöts enligt förslaget. I fortsättningen kommer
alltså årets första styrelsemöte att vara nr.1!
Ett erbjudande om serviceavtal för luftvärmepumpen anmäldes. Beslöts att inte teckna
något avtal . Föreningen sköter översynen själv..
15. Nästa sammanträde blir tisdagen den 29 april kl 19.00 i Bygdegården.
16. Sammanträdet avslutades. Ordförande tackade för visar intresse
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