Protokoll nr 6 i Orkesta Hembygdsförening
09‐06‐04 kl.18.30 Tulpanv.7
Närvarande: Gunnar Bergsten, Gunnar Sundqvist, Peter Rimbe,
Elisabet Wass, Marie‐Louise Jansson, Roland Janson, Gunilla
Lundh, Åsa Westberg.
Förhindrade: Håkan Nilsson, Therese Janson

1. Ordförande öppnade mötet och kvällens värd, Gunnar S, hälsade oss välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Föreningens ekonomi är god. Valborgsfyrverkeriet betalt och faktura skickad till MOIF
på deras andel. Antalet betalande medlemmar ca 210 hushåll.
4. Genomförda aktiviteter
Initiativet med trädgårdsdag 17 maj mottogs positivt och runt 25 personer samlades
för att byta plantor, ställa frågor och få råd om odling av Gunilla Lundh.
Gökotta på Vasakullen 23 maj däremot… Medan ett välsignat regn fuktade våra
picnicsmörgåsar, beslöts enhälligt i den 9‐hövdade gruppen (alla med mycket nära
anknytning till styrelsen) att lägga till förbehållet: ”Inställt vid otjänligt väder” om/när
arrangemanget upprepas. Näktergalen brydde sig inte ett dugg.
5. Kommande aktiviteter
Midsommarfirande. Arbetsuppgifter och ansvarsområden ses över en sista gång.
Musik, dans och lek är klart liksom björkar och skrindor. Saknas ännu några
lotterivinster, ett antal funktionärer och lite småkakor. Alla hjälps åt att leta och
stämmer av per telefon.
Planeringen baseras på statistik från de senaste åren, då vi haft tur med vädret och
runt 700 besökare, vilket vi hoppas uppnå även i år, även om SMHI’s prognos är
osäker just nu.
6. Jubileet 26‐27 sept. Preliminär gästlista presenteras vid nästa möte.
Förslag att bjuda in Sigurd Rahmqvist för kortare föredrag/ guidning i samband med
söndagens aktivitet alt. som start på en pubkväll.
7. Ungdomsverksamheten – sommaruppehåll.
8. Web.frågor – inget att rapportera.
9. Post – ingen inkommen post.
10. Övriga frågor
Schaktmassor, som utan styrelsens vetskap tippats vid lilla parkeringen, får ligga
kvar tillsvidare. Roland och Gunnar B har kontakter som ev. kan hjälpa oss att flytta
dem till avsedd plats. Bättre koll om vi ber om fler lass!
Översyn inför röjning på norrsidan . Gunnar B och Gunilla ‐16/6.

Inventering av, och lista på nycklar till hembygdsgården. Elisabet stämmer av med
Lars, antal befintliga nycklar och var de finns.
Höstprogram. Åsa och Gunilla presenterar ett förslag vid nästa möte.
Våravslutning 3/7. Lollo erbjuder oss att komma till Torpet på Lilla Lundby, vilket
styrelsen glatt tackar ja till. Peter ansvarar för förningen.
Larm i hembygdsgården ännu ej installerat. Hur löser vi frågan med av‐ och påslag vid
uthyrning. Roland undersöker olika alternativ och kostnader.
Affisch inför midsommar klar för tryck. Lollo åtar sig uppdraget. Utdelning v.24
11. Nästa möte 3/7 kl.18.00 hos Lollo, därefter avslutningsmiddag.
12. Ordförande förklarade mötet avslutat och kvällens värd dukade fram belöningen för
vårt slit‐ makalöst god toast med ”hemfiskad” löjrom.
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