Protokoll från styrelsemöte nr 4 med Orkesta hembygdsförening 15 juni 09.00 i
bygdegården.
Närvarande: Gunnar Bergsten, Peter Rimbe, Gunnar Sundqvist, Lars Fajerson, Roland Janson,Gunilla
Lundh, Åsa Westberg.
Förhindrad: Håkan Nilsson.

1. Mötet öppnades, och ordförande passade samtidigt på att tacka Peter för den stärkande frukost han
dukat upp åt oss inför mötet.

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Justerades i punkt 4 ( beslut att föreslå MOIF delad
kostnad för fyrverkeriet stryks, då så redan är fallet) punkt 5 ( Roland och Gunnar S ansvarar för
lotterierna) samt punkt 14 (nästa möte 15/6)och lades sedan till handlingarna.
3. Ekonomi. Lars redogör för aktuell ekonomisk status. Bidraget från Boverket om 71 000 är utbetalt och
föreningens samlade tillgångar uppgår f.n. till ca 150 000.Återstår utbetalning av bidrag från kommunen 40 000. Lars kontaktar kommunen för instruktioner om detta.
Halvårsrsultatet visar en elförbrukning på 25 000, högt med tanke på den milda vintern, men får hänföras
till renoveringsarbetet. Vidare märks något minskade intäkter, beroende på en instäld pub.
Antalet medlemmar är drygt 200.
Sluträkningen för köksombyggnaden ser ut att stanna på 246 000.
Lars kontaktar Swedbank ang.föreningens tillgodohavanden. Förhoppningsvis kan vi förhandla oss till bra
villkor på två adekvata konton.Inneståend medel på konto i Mälarskog flyttas.

Beslutas kvarstå som medlem i Bygdegårdarnas riksförbund där årsavgiften på 5000 ger
oss en försäkring av huset.
Diskuterades också medlemskap i Stockholms läns hembygdsförbund, vilket är av mer stödjande
karaktär.Kostnad 20kr/medl. och år.frågan bordlagd till nästa möte
4 Genomförda aktiviteter. Info-blad 3/08 inkl. info-folder och inbet.kort utdelat.
Föredraget "Att tänka trädgård" genomfört med lyckat resultat inför ett tjugotal åhörare.
5. Kommande aktiviteter.Midsommarfirande.
Vidtalad personal, inräknat styrelsemedl. drygt 20 pers.
Kök/servering: Inköp -klart. Bröd enl. beräkning -klart.
Björkar, 15 st och ris - Gunnar B och Roland tisd 17/6.
Högtalaranläggning -Lars hyr och hämtar.
Lotterier - 4st. Roland och Gunnar S kompletterar med några vinster.
Torsdag 19/6 18.00 Förberedelser
19.00 Midsommartången kläs
Fredag 20/6

09.00 Förberedelser
14.00 Midsommarstången reses

6. Köksombyggnaden -slutrapport.
Plåtarbeten slutförda med gott resultat, till en kostnad av 10 000kr.
Trappa vid köksingång klar. Återstår montering av ytterbelysning.

7. Rapport från möte med kommunen rörande Abrahamsberg.
Gunnar B och Peter v S informerades vid ett möte med representanter för
samhällsbyggnadsförvaltningen, om kommunens planer för torpet Abrahamsberg.
Man kommer att, i den utställningshandling som till hösten skickas ut på ny remiss, föreslå att en
parhustomt (2x600 kvm) omvandlas till en villatomt (1200 kvm) där torpet bevaras som en
"additionsbostad" till det nya huset.
8. Ungdomsverksamheten har för tillfället sommaruppehåll, men återupptas till hösten med delvis nya
ungdomar och föräldrar.
9. Höstprogram. Gunilla och Åsa tar fram ett förslag till nästa möte.
10. Webfrågor. Inget att rapportera
11. Post. Inget att rapportera
12.. Övriga frågor. Då utdelningen av föreningens info-material, pga av missförstånd, brustit något
senaste tiden, gås utdelningsområden igenom och fördelas enl. följande:
Gunnar B - Norr om bygdegården samt Söderby och Granby.
Gunnar S - Macken Stenby och Mörbyrundan
Håkan

-Tulpanvägen och Krokusvägen

Gunilla

- Hummlevägen och Branddammsvägen

Peter

-Djurgården och Lindholmens gård

Roland

- Gårdsvägen och Lövhagsvägen

Åsa

- Trädgårdsvägen, LIljevägen och Hyacintvägen.

Lars

- Trycker och distribuerar.

13. Nästa möte hålls 18.00 i byggdegården, därefter våravslutning
14. Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.

Vid pennan:
Åsa Westberg

Justeras:
Gunnar Bergsten

