PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I ORKESTA HEMBYGDSFÖRENING 09‐01‐29
Närvarande: Gunnar Bergsten, Roland Janson, Gunnar Sundqvist, Håkan Nilsson, Peter
Rimbe, Peter v Schoultz, Lars Fajerson, Åsa Westberg. Vid punkt 5 deltog också Lennart
Jansson från valberedningen.
Förhindrade att närvara: Therese Janson, Gunilla Lundh.

1.

Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.

2.

Föregående mötesprotokoll, genomgång och kommentarer:
Källardörren åtgärdad. Larm till byggnaden på gång. Ex. av Orkestaboken
överlämnas till Orkesta församling. Material till Vallentuna folkrörelsearkiv lämnas
efter höstens jubileumsfirande.

3.

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Sökt bidrag från kulturnämnden, för
barn‐ och vuxenarrangemang, har beviljats med 5000 resp. 11 000 kr.

4.

Genomförda aktiviteter.
Julgransplundring 6/1 lockade, trots konkurrens från andra arrangörer, ett 40‐tal
små och stora till en sista tur runt granen, varvat med fika och fiskdamm.
Info.blad 1/09 utdelat. En synpunkt: Textmassan något massiv. Kanske utgår
verksamhetsplanen nästa gång?
Rapport från möte med temat ”Vad gör vi med våra kyrkor? ” i Markims förs.hus
bordläggs. (Gunilla ej närvarande)

5.

Kommande aktiviteter.
Årsmötet: Mötesordförande‐ Bert Lindström vidtalad. Åsa och Lars trycker

dagordning, verksamhetsberättelse och –plan samt ekonomisk rapport.
Valberedningen jobbar vidare på förslag till kassörsposten efter avgående Lars
Fajerson.
Åsa ordnar med kaffe. Peter R och Roland bakar varsin kaka.
Styrelsen träffas 17.00 för att förbereda mötet.
Ölprovning 7/2 Ansvarig: Gunilla. I skrivande stund inga anmälningar.
Teater 14/3 19.00 Kim Anderzon i ”Det fullständigt flexibla fruntimret”.
Affischer får vi av Kim. Biljetter ordnar vi själva (100 st.) och säljer på
ICA Lindholmen och via styrelsemedlemmarna. Affischering i närområdet och i
Kulturfönstret på biblioteket i samband med vår utställning. (se punkt 6)
Barnteater 21/3 kl 14.00 Ansvarig: Gunnar S
Pub 28/3 Peter R fixar musik, alla som kan deltar.
6.

Utställning i Vallentuna Kulturfönster. Vi tackar ja till att informera om föreningen
och vår verksamhet. Gunnar B kontaktar ansvariga på biblioteket angående innehåll
och upplägg. Ber samtidigt att få låna deras skärmar för montering av bilder och
textmaterial. Peter v S har fina utskrifter av foton från våra olika aktiviteter.

7.

Medlemskap i resp. SLH och BR. Under mötet fastslogs att ingen punkt i stadgarna
kräver medlemskap i någotdera av förbunden. Frågan är alltså om vi, av främst
ideella skäl, skall behålla båda medlemskapen, eller av ekonomiska skäl, nöja
oss med ett. Frågan tas upp till diskussion och omröstning under punkt 14 på
årsmötet.

8.

Jubiléeumsfirandet hösten ‐09. Tillsattes en kommitté bestående av Peter R, Roland,

Gunilla, Åsa och Gunnar S. Adjungerad: Peter v S. Datum för festligheterna bestäms
inför nästa styrelsemöte.
9.

Översiktsplan 2010‐2030 för Vallentuna kommun. Styrelsen har tagit del av
materialet, med fokus på de delar som berör de norra delarna av kommunen.
Ordförande har för avsikt att delta vid det samrådsmöte kommunen utlyst i
Gustav Vasaskolan 10 februari kl. 19.00 Synpunkter i ärendet kan lämnas direkt till
kommunen innan 4/3 eller via Hembygdsföreningen senast 20/2.

10.

Ungdomsverksamheten. Fungerar bra och har f.n. ca 15 deltagare. Rapport om ett
trasigt bord.

11.

Web.frågor. Inget att rapportera.

12.

Post. Inbjudan till årsmöte i SLH.

13.

Övriga frågor. ‐‐‐‐‐

14.

Nästa möte. Konstituerande styrelsemöte 22/2 efter årsmötet. Nästa ordinarie
styrelsemöte 29/3 efter pub‐städningen 9.00

15.

Mötet avslutades.
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