Protokoll från styrelsemöte nr 7 den 3 juli 2009
i Orkesta Hembygdsförening
hos Marie‐Louise Jansson, Orkesta Lundby
Närvarande: Gunnar Bergsten, Peter Rimbe, Marie‐Louise Janson,
Elisabet Wass, Roland Janson, Gunnar Sundqvist, Peter von Schoultz,
Åsa Westberg.
Förhindrade: Håkan Nilsson, Gunilla Lundh, Therese Janson.

1. Ordförande Gunnar Bergsten öppnade mötet och tackade Marie‐Louise för gästfriheten att
låta oss hålla säsongens sista möte i ”torpet”.
2. Föregående mötes protokoll genomgånget. Till handlingarna.
3. Midsommarfirandet
Årets upplaga får, efter en summering inom styrelsen, betecknas som lyckad. Det oväntat
vackra vädret bidrog säkert till att publiken var ungefär lika stor som i fjol. En och annan
kommentar om långa köer hördes, men i stora drag blev det en lyckad dag med många nöjda
besökare, och den 30 personer starka personalen kan känna sig nöjda och stolta.
Rent ekonomiskt gav det hela en bruttointäkt på ca.31 000 vilket är 4500 mer än förra året.
(Tombolan backade 1000 kr, övrigt på plus)
Ljudanläggningen, lånad från IP Skogen, lämnade en del att önska ... Gunnar S kontaktar
kommunen och pushar lite för bättre kvalitet till nästa år.
4. Höstprogram – förslag:
Info.blad färdigt för distribution i augusti.
27/8 Styrelsemöte 19.00 Orkesta Hbg.
26/9 Jubileumsfirande. Middag för inbjudna gäster.
27/9 Städning och styrelsemöte 9.00
Jubileumsfirande. Div. aktiviteter för allmänheten.
24/10 Barnteater Orkesta Hbg. 14.00
Pubafton
‐”‐
20.00
25/10 Städning och därefter styrelsemöte 9.00
21/11 (Barnteater – alternativt datum)
Teaterföreställning med mingel ca 17.00
22/11 Städning och styrelsemöte 9.00

?/12 Styrelsemöte och julbord. Datum bestäms senare.
5. Jubileumsfirande, rapport och förslag.
Diskuteras vid nästa möte.
6. Förslag rörande arbetsordning
Diskussionen ledde inte till något beslut och tas upp vid senare tillfälle.
Schaktmassorna. Roland har ordnat så att slänten nedanför lilla parkeringen planats ut.
Vid tillfälle sås gräsfrö.
Övrigt.
En vackert snickrad pall med dokumentation har donerats till föreningen av Nils Bergman.
Taket på hembygdsgården behöver åtgärdas. Uppdras åt Roland att ta in offert för att så
snart som möjligt kunna söka bidrag.
Midsommarstången kläs av vid lämpligt tillfälle senare i sommar.
En markis ovanför köksfönstret skulle skydda mot både regn och sol, inte bara vid
midsommarfirandet utan också vid andra tillfällen. Kostnad för 3,5 m är ca 7500kr. Beslut tas
vid senare tillfälle.
Sandlådan färdigställs med markduk och sand. Roland fixar.
Föreningen har fått sig tillsänt ett ex. av Vallentuna Hembygdsförenings skrift ”Vallentuna
förr och nu”.
7. Mötet avslutades och ordförande tackade för en väl genomförd säsong. Därefter gick
styrelsen till gemensam attack mot den läckra buffé som stod uppdukad i köket.
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