PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE NR 2 I ORKESTA HEMBYGDSFÖRENING
09 02 24

Närvarande: Gunnar Bergsten, Håkan Nilsson, Roland Janson, Elisbet
Wass, Gunnar Sundqvist, Lollo Jansson, Åsa Westberg.
Förhindrade: Gunilla Lundh, Therese Janson, Peter Rimbe

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3.Ekonomi
Elisabet, nytillträdd kassör och Lars, avgående dito, träffas kommande vecka för att gå
igenom praktiska detaljer i samband med skiftet .
Gunnar B undersöker möjligheten att köpa de 2 skärmarna, i begagnat skick, som vi lånat
från biblioteket till utställningen i Kulturfönstret. Dessa skulle passa utmärkt att visa t.ex. i
samband med jubileumsfirandet i höst. Ev. finns intresse från Orkesta församling, att visa
utställningen i kyrkan under Allhelgonahelgen.
Roland och Gunnar B kontaktar Elverket Vallentuna AB och tecknar nytt avtal senast 1/3.

4. Genomförda aktiviteter
”Vad gör vi med våra kyrkor?” – diskussionskväll i Markims församlingshem 1/3.
Vår utsedda representant Gunilla kunde inte delta, men vi har fått minnesanteckningar från
mötet där man tog upp frågan om hur kyrkan även i framtiden ska kunna vara en levande
och livaktig del av samhället, för oss alla, i livets olika skeden.
Samarbete med de olika föreningarna i pastoratet var ett förslag och därmed ett önskemål
om en representant/kontaktperson. Uppdraget gavs åt Lollo Jansson.

Årsmöte hölls 22 februari kl.18.00 i Orkesta hembygdsgård. Totalt 14 personer deltog i
mötet, vilket för övrigt avlöpte väl.

5. Kommande aktiviteter

Teater 14/3 Förberedelserna fortskrider. Biljetter har börjat säljas, ytterligare PR i
nästa flygblad,(v 10) tillsammans med info om barnteater och pub 21/3.

Info‐blad 2/09 planeras ute v 13. Innehåller bl.a. presentation av ny styrelsemedlem
och referat från våra senaste aktiviteter.

Barnteater 21/3. Abellis Magiska Teater ger ”Haren och hunden dansar i lunden”
Gunnar S ansvarar.

Pubafton 21/3. Peter R har bokat EMO. Roland utses till ansvarig och alla som kan deltar.
Lokalen uthyrd hela söndagen, så städningen måste slutföras direkt efter stängning.

Utställning i Kulturfönstret 3‐14 mars. Peter v S har sammanställt ett mycket trevligt och
informativt kollage av text och bildmaterial från föreningens 60‐åriga verksamhet.
Som tidigare angivits, skulle det vara trevligt att behålla skärmarna efter utställningen, om
det kan ske till rimlig kostnad.

6. Arbetsgrupper
De olika arbetsområdena inom styrelsen fördelades enligt följande: (understruken=ansvarig)
Ekonomi/medl.rekrytering ‐ Elisabet, Gunnar S
Gården–renovering/underhåll ‐ Roland, Gunnar B, Peter R, Håkan
Fest/uthyrning – Åsa, Peter R, Lollo
Kultur/barn – Gunnar B, Gunnar S, Lollo
Ungdomsverksamhet – Gunilla
Data/info – Peter v S, Gunnar B
Övrigt ‐ Sockenrådsrepr. – Lollo

BR‐representant – Peter R

7. 60 –årsjubileet

Arbetsgrupp: Roland, Lollo, Peter, Gunnar S, Åsa.

Datum: 26 – 27 september 2009

Programförslag: Guidad rundtur i socknen, tipsrunda, öppet hus med bildarkiv, supe’,
musikunderhållning, jubileumsskrift…

8. Översiktsplan 2010‐2030
Gunnar B, som också deltog i det klent besökta samrådsmötet i GVS 10 feb. har
sammanställt styrelsens synpunkter på den nya översiktsplanen i ett yttrande som skickas
till kommunkontoret i Vallentuna senast 4 mars.

9. Ungdomsverksamheten – Inget att rapportera.

10. Kommande sammanträden

26/3 kl 18.00

4/6 kl 18.00

23/4 kl 18.00
17/5 kl 9.00

Alla möten hålls i Orkesta hemb.gård

11. Web.frågor – Inget att rapportera.

12. Post
Medlemskap i Arbetsgruppen Långhundraleden. Roland kvarstår som vår representant.

13. Övrigt

Månadsvärdar under våren:
Februari‐ Håkan
Mars – Gunnar Sundqvist
April – Roland
Maj – Åsa

Utdelningsdistrikt – flygblad
Lollo och Elisabet får varsitt område. Lollo tar hand om Orkestaby‐Viggeby.
Elisabet ‐ ?

14. Mötet avslutades.

Åsa Westberg, sekreterare

Gunnar Bergsten, justerare

