Protokoll från styrelsemöte nr 8 i Orkesta Hembygdsförening 16/11‐08

Närvarande: Gunnar B, Gunnar S, Håkan, Roland, Gunilla, Lars, Håkan, Åsa
Anmält förhinder: Peter och Therese
1. Mötet öppnades och ordf. hälsade välkommen
2. Föregående protokoll kommenterades och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Medlemsantalet har ökat till 227 hushåll.
Med anledning av inbrotten i Hembygdsgården under oktober, diskuteras åtgärd av
den uppbrutna källardörren. Roland och Gunnar S undersöker kostnad och möjlighet
att reparera respektive byta dörr.

Diskuteras också hur vi kan minska risken för nya inbrott. Larm, bevakning, kamera‐
övervakning? Roland åtar sig att kolla upp olika alternativ.

Föreningens fasta avtal hos Elverket Vallentuna AB löper snart ut. Beslutas att
tillsvidare välja ett rörligt avtal i hopp om att det, i dagsläget, höga elpriset så
småningom sjunker.

Ansökan om kulturbidrag för 2009 (barnteater, midsommarfirandet + ev. ytterligare
aktivitet) lämnas till kulturnämnden.

Borden i hembygdsgården behöver åter ses över. Roland och Gunnar B lagar det som
som går att laga. Lars kontaktar ny leverantör för prisuppgift inför ev. inköp av nya
bord.

Åsa kontaktar Per Carlsson, Orkestaby och avtalar om snöröjning kring hembygdsgård

4. Genomförda aktiviteter
2/10 inbjöd Stockholms läns bygdegårdsdistrikt till möte i hembygdsgården.
Representanter från hembygds‐ och bygdegårdsföreningar i vår del av länet skulle
träffas och utbyta erfarenheter och idéer. Tyvärr fanns bara Orkesta och Ekskogen
representerade, men vi var å andra sidan välvilligt inställda till framtida samarbeten
när så är lämpligt.
Barnteatern blev en trevlig tillställning och lockade 62 besökare, vilket får ses som
mycket bra med tanke på ”konkurrensen” med gratisföreställning på Vallentuna
bibliotek.

Pubafton 15/11 – Nöjaktigt antal gäster, EMO på scenen och hög stämning – med
andra ord – allt är åter som det ska.

Höststädning inomhus företogs 30/10. Toalettstol monterades i källaren,
kyl/frysdörrar skiftades och glas och porslin inventerades.

Den utannonserade öl‐provningen 1/11 fick tyvärr ställas in p.g.a för få anmälningar.
En ny provning planeras våren ‐09

5. Kommande aktiviteter
Info‐blad nr 5/08 planeras vara klart för utdelning v 48
Något adventsfirande blir det inte i år heller, men adventsgranen lyser som vanligt.
Lars sätter i kontakten
Årets sista styrelsemötet, 19/12 kl.18.00, kombineras med julmiddag.

6. Förslag till vårprogram presenterades och fastslogs enligt

6/1

Julgransplundring 14.00. Lindströms är vidtalade. Åsa ansvarar för fika och påsar.

1/2

Styrelsemöte 13.00 hos Gunnar S Tulpanv. 7

7/2

Ölprovning (alternativt datum 31/1).

Gunilla

V 6/7 Infoblad nr 1/09
22/2 Årsmöte 18.00
”

Konstituerande möte

28/3 Barnteater 14.00
”

Pub 20.00

Lars och Gunnar B
Alla / Peter

29/3 Städning 9.00 och därefter styrelsemöte. Alla
25/4 Vårstädning

Alla

26/4 Styrelsemöte 9.00
30/4 Valborg

Alla

17/5 Styrelsemöte 9.00
”

Trädgårdsdag

Gunilla, Åsa

14/6 Styrelsemöte 9.00
18/6 Midsommarstången kläs.

Alla

19/6 Midsommarfirande 14.00

Alla

26‐28/6 Avslutning, ev resa

7. Bevakning – diskuterades under punkt 3, se ovan

8. Ungdomsverksamheten. Gunilla ger en ny påminnelse om städning efter aktiviteterna.

9. Inför årsmötet uppmanas alla att i god tid informera valberedningen om man inte
kandiderar till nästa års styrelse, samt ev. förslag på nya styrelsemedlemmar.

10 Post. Inget av vikt hade inkommit.

11. Övriga frågor.
Diskuteras om det är aktuellt att höja hyresavgiften för kyrkans verksamhet i lilla salen. Vi
beslutar att först undersöka var hyrorna för liknande verksamhet i kommunen ligger.
Frågan om instruktionsfolder för handhavande av köksmaskiner uppe igen. Inget har hänt
sen förra gången – vi ska skärpa oss!
Månadsvärdar:
Dec – Gunilla

Mars – Gunnar S

Jan – Peter

April – Roland

Feb ‐ Håkan

Maj ‐ Åsa

12. Nästa möte 19/12 18.00 i Hembygdsgården
13. Mötet avslutades

vid pennan

justeras

Åsa Westberg

Gunnar Bergsten

