Protokoll nr 3 från styrelsemöte i
Orkesta Hembygdsförening
20090326

Närvarande: Gunnar Bergsten, Peter Rimbe, Gunnar Sundqvist, Roland Janson, Håkan Nilsson,
Marie‐Louise Jansson, Åsa Westberg.
Förhindrade: Gunilla Lundh, Therese Janson.

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Gunnar B meddelade att de två skärmarna från
utställningen i Kulturfönstret inköpts för 1100 kr.
3. Ekonomi
Nytillträdda kassören Elisabet har installerat sig på posten. Någon enstaka formalitet
återstår i och med skiftet, men i övrigt rullar allt som det ska och Lars Fajerson har lovat
telefonsupport en tid framöver.
Föreningen har fr.o.m. 090401 tecknat nytt fast avtal hos Elverket Vallentuna AB .
Avtalet, som löper över 18 mån, ger ett grundpris, inkl. elcertifikat, på 47,1 öre/kW
(totalpris 94,1 öre/kW).
Ekonomiskt resultat av genomförda aktiviteter. Nettot av de senaste tre aktiviteterna
får vid en första bedömning anses som måttligt. Serveringen vid teaterkvällen 14/3
gav ca.1000kr och barnteatern 0 kr(som förväntat). Puben lämnade p.g.a. oväntat hög
kostnad för orkestern, inget överskott i kassan, däremot ett varulager till ett värde av
1 800 kr. Resultatet föranledde en diskussion angående möjligheten att höja inträde och
priser i servering, för att även i framtiden kunna erbjuda livemusik. Styrelsen enig i frågan,
dock togs inget formellt beslut.

4. Genomförda aktiviteter.
Teaterkvällen 14/3 blev en lyckad tillställning då en fulltalig publik fick möta Kim
Anderzons fullständigt flexibla rollfigur ”Kärran ”som lockade till många glada skratt.
Många tog också tillfället till lite mingel i baren före föreställningen.
Barnteaterföreställningen den 21/3 hade ca 30 besökare som fick följa Harens och
Hundens äventyr.
Puben, samma kväll, avlöpte traditionsenligt med ett 60‐tal gäster och EMO på
scenen.
Utställningen i Kulturfönstret avslutad. Skärmarna inköpta och finns i hembygdsgården.
Det fina kollaget av bilder och text som Peter v S satt samman återanvänds vid jubileet
I höst.
Kvarvarande ex. av Orkestaboken har hämtats från H Thiselius. Förslag att ge ett ex. av boken
som välkomstgåva till nyinflyttade sockenbor antas enhälligt. Elisabet undersöker
möjligheten att fä adressregister från kommunen.
Ordförande rapporterar att kommunens samråd om ” ÖVERSIKTSPLAN 2010‐2030 för
Vallentuna kommun” gav ca 60 svar, varav vårt var ett.
5. Kommande aktiviteter
Infoblad 2/09 innehåller bl.a. ordförandes avdelning, presentation av nya
styrelsemedlemmar och vårens program.
Städdag 25/4 9.00 Vi städar och röjer runt gården. Cementringen utanför entre’n
ersätts, om möjligt med särskilda askkoppar. Sopplunch serveras.
Valborgsfirande. Facklor och fyrverkeri skall införskaffas. Vår tidigare leverantör av
pyroteknik är inte längre tillgänglig. Alla ombeds därför söka efter nytt alternativ.
Roland kollar också med MOIF hur eldvakten fördelas.
Trädgårdsaktivitet 17/5 Gunilla ansvarig.
Gökotta på Vasakullen planeras 23/5 kl 8.00 Picnic‐korg medtages. Kan vi hitta någon som ev.
kan något om fåglar??
Midsommarfirande. Traditionsenligt upplägg. Peter R ansvarar för utomhusdelen, Åsa och
Lollo för serveringen. Alla letar personal till stånd och servering.

6. Jubileumsfirandet. Kommitte’n har inget konkret att rapportera, men diskussion under
mötet visade att det lutar åt en bankett för inbjudna gäster. Planer finns också på någon
form av rundtur i socknen och kanske kan vi låna material från Vallentuna bildarkiv för
visning i hembygdsgården. Gun Hillbo kontaktas.
7. Ungdomsverksamheten. Ingen rapport. ( Gunilla frånvarande)
8. Web.frågor. Peters teaterbilder från både scen och salong finns att beskåda på vår
hemsida.
9. Post. Inbjudan till distriktsstämma i Sth läns hembygdsförbund.
Påminnelse om årsrapport till Bygdegårdarnas Riksförbund. Åsa sammanställer och
skickar in.
10. Övriga frågor.
Septiktanken behöver tömmas. Roland kontaktar lämplig firma.
Golv/avsats över källartrappan till vänster bakom scenen. Gunnar B och Roland
bygger för förvaring av bl.a. bord och stolar. Virke finns att tillgå.
Röjning på norrsidan. Gunnar B och Gunilla gör en översyn inför kommande städdag.
Bokrea. Orkestaboken säljs till reducerat pris under jubileumsåret. (100kr?)
11. Nästa styrelsemöte hålls 23/4 kl.18.00 i hembygdsgården.
12. Mötet avslutades.

vid pennan:
Åsa Westberg

justeras:
Gunnar Bergsten

