Protokoll från styrelsemöte nr 3, 2008 med Orkesta hembygdsförening, tisdagen den 6
maj i Bygdegården.
Närvarande: Gunnar Bergsten, Roland Jansson, Åsa Westberg, Gunilla Lundh, Håkan
Nilsson, Peter Rimbe, Gunnar Sundqvist.
Anmält förhinder: Lars Fajersson, Therese Jansson.
1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
Lars hade översänt handlingar rörande aktuellt ekonomiskt status. Frånsett
kostnaderna för köksrenoveringen, som överskridit uppgjord budget rejält,
konstaterades att föreningens ekonomi är god.
Redovisning rörande kostnader för köksrenoveringen skall, för utbetalning av erhållna
bidrag, vara Boverket tillhanda senast 24 maj. Lars och Roland ordnar detta.
Diskuterades föreningens olika ekonomiska konton. Beslöts att så snart som möjligt
samla föreningens tillgångar på bästa möjliga räntebärande konto/n.
4. Genomförda aktiviteter
Infoblad nr 2 utdelat.
Vinprovningen den 19 april lockade ett 20-tal personer att under sakkunnig ledning
lära sig lite mera om vita viner. Deltagarna mycket positiva.
Städdagen den 26 april samlade den vanliga styrkan. När arbetet var avslutat var
sandlådan flyttad, marken runt och bakom köket utplanad och gräsbesådd, alla fönster
var putsade och hallen städad. Lars lade ner sin själ i att befria pannrummet från all
bråte. Resultat blev storartat! Kickans härliga soppa och Gunnels goda bullar samt ett
glatt humör hos alla deltagande bidrog till dagen blev lyckad.
Vid Valborgsfirandet såldes112 facklor vilket var något färre än förväntat. Detta
föranledde en diskussion rörande ekonomin i arrangemanget.
5. Kommande aktiviteter
”Att tänka trädgård” – föredrag av Gunilla Lundh den 18 maj. Inget inträde men
kaffe finns till försäljning. Åsa och Gunilla ordnar med bröd, alla som kan hjälper till i
övrigt.
Midsommarfirandet. Peter lämnade en lägesrapport och ansvarsområden fördelades.
Lotterier – Roland och Gunnar S
Björkar och ris – Gunnar B och Roland.
Kaffeservering – Åsa
Peter kontaktar Fajersson angående Tuna gille och Rurling angående tombolan.
Spelmännen är bokade men lekledare saknas – alla hjälps åt att leta!!
6. Köksombyggnad, rapport.
Plåtarbeten påbörjas snarast. Roland inköper ytterbelysning som Håkan monterar.
7. Informationsfolder
Gunnar S meddelade att foldern är klar och tryckt i en första upplaga om 250 ex.
foldern kommer att biläggas nästa Info-blad som skall ut i vecka 24. Inför nästa
upplaga måste uppgiften om medlemsavgiften jättas. Enligt årsmötesbeslut höjs
medlemsavgiften med 50 kr från 2009-01-01.
8. Jubileumsfirande 2009?
Frågan diskuterades. Enighet förelåg att hösten -09 ser i nuläget ut att vara bästa
tidpunkt för eventuella festligheter.
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Maillista över föreningsmedlemmar.
Frågan bordlades då Lars F. inte deltog i mötet.
10. Planering av tomten runt bygdegården.
Gunilla presenterade ett förslag där tonvikten lagts på området norr om huset.
Förslaget innebär att det, på den nyligen avverkade ytan, anläggs ett parklandskap
samt en bilparkering med infart från Lindholmsvägen och förbunden med
Bygdegården via en gångväg. En del av området skulle också kunna vara lämplig för
den i området hett efterlängtade lekplatsen. Förslaget, som skulle kräva stora insatser
både när det gäller arbete och ekonomi, bör ses som långsiktigt och företrädesvis
genomföras i etapper. Såväl parkering som lekplats borde kunna samfinansieras med
andra intressenter. Vi hör oss för med kommun, föräldragrupp och MOIF.
11. Ungdomsverksamheten.
Verksamheten fungerar bra även om antalet deltagare minskat något. Gunilla har
kontaktat berörda föräldrar angående klagomål på städningen. Bättring är utlovad.
12. Webbfrågor.
Inget att rapportera.
13. Post
Div. inkommen information presenterades. Föranledde inga speciella åtgärder.
14. Övriga frågor.
Föreningen har kontaktats av en privatperson angående trafikmiljön runt
stationsområdet. Styrelsen anser detta vara en fråga för berörda villaföreningar och
vägsamfälligheter och lämnar frågan utan åtgärd.
Den senaste tidens anlagda bränder i kommun aktualiserar frågan om föreningens
brandförsäkring. Konstaterades att vi har tillfredsställande brandförsäkringsskydd.
Borden i stora salen skall ses över och lagas tisdagen den 18 maj. Roland och Åsa tar
en titt på borden i Markims församlingshus inför eventuellt inköp av nya bord.
Gunnar B. kommer att tjära taket på lotteristånder så snart vädret tillåter.
15. Nästa sammanträde blir söndagen den 15 maj kl 09.00 i Bygdegården.
16. Sammanträdet avslutades. Ordförande tackade för visar intresse
Vid pennan:
Åsa Westberg

Justeras:
Gunnar Bergsten

