Protokoll från styrelsemöte
I Orkesta Hembygdsförening 2009‐05‐17

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

1. Mötet öppnades och ordförande tog tillfället i akt att rikta ett stort tack till styrelsen för
förekommen uppvaktning på högtidsdagen, och styrelsens cyklande delegation tackade,
å sin sida, för riklig förplägnad och trevlig samvaro.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Frågan bordlagd. (Elisabet frånvarande)
4. Genomförda aktiviteter.
Städdag 25/4: Av 12 punkter på ”att göra‐listan” återstod endast byte av trasig tegelpanna.
Bra jobbat av alla som deltog. Belöningen, i form av sopplunch, intogs i solen på terrassen.
Valborg: Evenemanget avlöpte väl, dock uppfattades fyrverkeriet som onödigt stort.
Ca 130 facklor såldes.
5. Kommande aktiviteter.
Trädgårdsdag 17/5: De som kan vara med samlas 14.00 och ställer i ordning bord och fixar
fika.
Gökotta 23/5. Samling på Vasa‐kullen 8.00
Midsommar: Genomgång och fördelning av arbetsuppgifter inför midsommar.
Affischer/ utskick – 4/6
Musikanläggn. Från IP Skogen – Gunnar
Folkdanslag – Gunnar B kontaktar Tuna Gille och bokar.
Musiker? Alla letar. Lollo pratar med Bert Lindström.
Lekledare‐ Lotta Mattson + ev. Kerstin Lindström.
Björkris – tas runt hembygdsgården. Roland och Gunnar B
Kaffebröd – Åsa och Lollo
Inköp till servering och tombolavinster – Åsa

6.
7.
8.
9.

Lotterier – 5x3 vinster. Ett par korgar kan vi nog räkna med. Gunilla ordnar vinster till ett
trädgårdslotteri, fågelholk finns sedan tidigare, Lollo kontaktar Carl‐Axel Ohlsson och hör
om vi får någon pall i år.
Växelkassa – Elisabet
Gräsklippning – Gunnar B
Tak över serveringen – Roland och Lennart J
Skrindor – Sören, Nisse och Ronny?
Pilkastning – Vinster från Ingvar Österberg? Håkan kollar om Jan‐Olov kan vara med i år.
Personal – Drygt 20 personer behövs. Gunilla och Elisbet kanske kan bidra med några
ungdomar. Alla letar bland vänner och bekanta.
Jubileumsfirandet. Frågan bordläggs till nästa möte.
Ungdomsverksamheten. Något färre deltagare just nu. Verksamheten fortsätter som vanligt
efter sommarlovet.
Web‐frågor. Inget att rapportera.
Post. Kommunens detaljplan över planerade bostadsområdet vid Kulla.
Info‐material från Bygdegårdarnas Riksförbund och Stockholms läns Hemb.förbund.

10. Övrigt. Slamsugning kommer att utföras. Roland övervakar.
Röjning på norrsidan. Gunilla gör en översyn. Förslag att undersöka om vi kan få
fyllnadsmaterial från vägarbetet vid Vallentuna IP, för utfyllnad för planerad parkeringsplats
norr om gården. Gunnar S tar kontakt.
Utdelning av flygblad. Listan ses över vid nästa möte, då alla förhoppningsvis är närvarande.
11. Nästa möte hålls 4/6 kl. 18.30 hos Gunnar S. Tulpanv. 7
12. Mötet förklarades avslutat.
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