Protokoll från styrelsemöte nr 4 i Orkesta Hembygdsförening
2009‐04 23

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

1. Ordförande Gunnar Bergsten förklarade mötet öppnat och hälsade oss välkomna.
2. Föregående mötes protokoll genomgånget, kommenterat och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi
Elisabet har installerat sig på kassörsposten och det löpande arbetet fungerar bra. Lars F
finns fortfarande att tillgå som support om det behövs.
Antalet betalande medlemmar just nu = 203 st.
Elisabet ordnar växelkassa till fackelförsäljningen.
4. Genomförda aktiviteter
Infoblad nr 2/09 utdelat. Överblivna ex. tas med på lördag, för distribution till utsocknes
medlemmar.
5. Kommande aktiviteter
Städdag 25/4 kl.10.00
Alla tar med lämpliga redskap/verktyg. Gunnar S har en extralång stege. Lollo kokar soppa.
Vi försöker hinna: röja sly på norrsidan, bygga golv över norra källartrappan, rödfärga
lotteriståndet, putsa fönster, fälla och tvätta flaggstången, snygga till framför entre’n och
byta ut trasiga plattor, röja ur pannrummet och bära brännbart skräp till brasan.
Valborg
Fackelförsäljning vid GVS. 30kr/st – 4 för 100kr
Brandvakt, 2 pass: 01.00‐03.00 Roland och Åsa, 03.00‐05.00 Gunnar B och Lollo.
Gökotta på Vasakullen 23/5 kl.8.00 Egen picnic‐korg.
Midsommar
Lollo övertar rollen som samordnare under Peters konvalescens.

Lekledare (Lotta Matsson) troligen klar, men vi frågar en gång till för säkerhets skull.
Musiker?? Keps Person från i fjol tyvärr ej tillgängliga. Alla letar!
Vallentunakalendern: Manusstopp 4/5. Gunnar B kontaktar Peter v S för material till
annonsering om midsommarfirandet.
Teater. Gunnar B har kontaktats av skådespelaren Göran Forsmark som turnerar
med en föreställning som skulle kunna passa oss vad gäller format och pris.
Beslutas att Gunnar jobbar vidare på detta inför hösten.
6. Jubileumsgruppens rapport. Inget nytt just nu. Gästlista för middag 26/9 presenteras
vid mötet 4/6 då frågan tas upp på nytt.
7. Ungdomsverksamheten. Ingen rapport. (Gunilla ej närvarande)
8. Web.frågor. Nya bilder, från förra städdagen, på hemsidan.
9. Post: Ansökningsblankett för statligt stöd för ungdomsverksamhet.
Elisabet kontaktar Gunilla och Lars för ev. ansökan.
10. Övriga frågor
• Septiktanken ‐ Roland ser till att tömning utförs inom en nära framtid.
• Golv över källartrappan – Förhoppningsvis klart under städdagen.
• Röjning på norrsidan – Gunnar B och Gunilla röjer på lördag.
• Övrigt –
Offert på bord inkommen. 10 bord inkl. frakt = ca 13 000kr. Beslutas att Gunnar S gör
beställning omgående.
Önskemål om någon form av välkomsthälsning till nya medlemmar. Elisabet undersöker
om det går att enkelt skilja nya från tidigare medlemmar i registret. Alla också
överens om att ge ett ex. av Orkestaboken till nyinflyttade sockenbor.
Ordförande föreslår en ny punkt på dagordningen ‐ rapport om kommande uthyrning.
Förslaget antas, då det kan vara bra för månadsvärden att få ”koll på läget”.
Ljudanläggningen i lokalen sjunger på sista versen. Förslag att annonsera i infobladet .
Kanske finns det någon som vill skänka oss sin överblivna stereo!
Ytrenovering i lilla salen. Vi undersöker behov och möjlighet. Peter R låter hälsa att han legat
lågt, vad gäller forskning om kyrkans hyreskostnader för övrig barnverksamhet i kommunen,
under sin sjukdomstid och har styrelsens fulla förståelse. Frågan ev. hyreshöjning tas upp vid
senare tillfälle.
11. Nästa möte hålls 17/5 kl. 9.00 i hembygdsgården.
12. Mötet förklarades avslutat.
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