PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE NR 6 I ORKESTA HEMBYGDSFÖRENING 08‐09‐07
Närvarande: Gunnar B, Gunilla, Lars, Håkan, Roland, Peter, Åsa.
Förhindrad: Therese, Gunnar S.
Inbjuden till punkt 7 på dagordningen: Ylva Othzen.

1.

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

3.

Ekonomi

•

Föreningens ekonomi är fortsatt god.

•

Föreningen har fått sponsorstöd för iordningställande av utemiljön.

•

Värvningskampanjen i samband med utskicket av info‐blad nr3/08 renderade 10 nya medlemmar, vilket
gör 222 totalt – flest hittills.

4.

Höstprogram

26/9 20.00 Pub ‐ Peter/alla
27/9

9.00 Städning ‐ alla

”

11.00 Styrelsemöte

25/10

Ölprovning ‐ Gunilla

15/11 14.00 Barnteater ‐ Lars
”

20.00 Pub ‐ Peter

16/11 9.00 Städning, därefter styrelsemöte
v. 48

Info.blad 5/08

19/12 18.00 Styrelsemöte, därefter julavslutning.
6/1‐09 14.00 Julgransplundring
Ungdomsverksamhet ‐ alla fredagar 19.00‐22.00

5.

Kommande

•

Info.blad 4/08 blir 2‐sidigt och innehåller, förutom ordförandes del, höstens program och info. om
ungdomsverksamheten.

•

Pub 26/9. Den bokade orkestern har med kort varsel backat ur. Då alternativt datum saknas, beslutas att
kontakta annat band (med lokal anknytnig) och, om möjligt, köra som planerat.

6.

Köksombyggnad
Alla bidrag i samband med ombyggnaden är nu utbetalda.
Återstår montering av ytterbelysning och i anslutning till detta byts också en trasig strömbrytare i
källaren. Håkan ansvarar.

7.

Kommuninformation

Ylva Othzen informerade om arbetet med att utforma ett nytt kulturmiljöprogram för kommunen.
För att samla in uppgifter och fånga upp det lokala intresset för kulturmiljöer och kulturhistoriska värden,
har ett diskussionsunderlag tagits fram och presenterats för berörda hembygdsföreningar.
Tas upp som en punkt vid nästa styrelsemöte 28/9.

8.

Ungdomsverksamheten startade 12/9 och vänder sig till elever i årskurs 6 och 7.

9.

Månadsvärdar
Sept. – Roland
Okt. – Lars
Nov. –Gunnar B
Dec. –Gunilla
Jan. –Peter
Feb. –Håkan

10. Webfrågor ‐ inget att rapportera
11. Post – Div. försändelser från SLH och BR innehållande bl.a. inbjudan till olika seminarier. Föranleder ingen
åtgärd.
12. Övriga frågor.
Ev. kulturaktivitet för vuxna? Ansökan om kommunalt förlustbidrag för vårens program ska snart lämnas
in. Frågan tas upp vid nästa möte

13. Nästa styrelsemöte 28/9 i Orkesta hemb.gård kl. 11.00
14. Mötet förklaras avslutat.

vid pennan: Åsa Westberg

justeras: Gunnar Bergsten

