Protokoll från styrelsemöte nr 8,
20090827
i Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Gunnar Bergsten, Lollo Jansson, Håkan Nilsson, Roland
Janson, Peter Rimbe, Gunnar Sundqvist, Elisabet Wass, Åsa Westberg.
Förhindrade: Gunilla Lundh, Therese Janson

1. Ordförande Bergsten öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi
Föreningens ekonomi bedöms som god.
Slutredovisning av midsommarfirandet visar ett netto på 23 000kr.
Föreningen har en innestående skuld hos MOIF på 9 731kr avseende obetalda räkningar för
Valborgs‐fyrverkerier för ‐08 och ‐09. Peter kontaktar MOIF’s kassör.
Antalet betalande medlemmar uppgår till 209.
4. Genomförda aktiviteter
Inga egna aktiviteter har genomförts.
5. Kommande aktiviteter
Jubileet:
Jubileumsgruppen träffades den 13/8 och planerade middagen 26/9 samt utarbetade ett
programförslag till jubileumsdagen 4/10.
Styrelsen beslutade enligt följande:
Peter och Birgitta Rimbe införskaffar, skriver och skickar inbjudningskort.
Åsa ordnar gästlista.
Osa senast 13/9
Mat: Peter kontaktar ICA Vallentuna och beställer ”plankor”.
Roland ordnar drycker.
Kaffe och kaka åläggs Lollo och Åsa
Gunnar B formulerar ett kombinerat välkomst‐ och jubileumstal.
Alla träffas 26/9 för att förbereda och ställa i ordning. Tid bestäms senare.
Inför aktiviteten 4/10 har Sigurd Rahmqvist inbjudits att berätta om Lindholmens gård.
Bildcollaget och Orkestasjalen kommer att visas. Lolla kollar med biblioteket om vi kan få
låna upp delar av Vallentunabroderiet. Föreningen serverar kaffe.
Praktiska detaljer diskuteras vid nästa möte 27/9.

Infoblad med höstens program klart för tryck. Peter fixar. Utdelning v.37
Jubileumsfirande med öppet hus 4/10
Barnteater 14/10 kl 14.00. Gunnar S har bokat Teater Tummeliten.
Pub 24/10 Peter R ordnar med orkester.
Övrigt. Vi upprepar vårt försök att hitta en ny musikanläggning genom att be
medlemmarna leta i sina förråd.
6.

Ungdomsverksamheten. Ingen rapport – Gunilla frånvarande.

7. Web.frågor. Peter v S ser över och uppdaterar sidan med bilder från midsommarfirandet.
8. Post – inget att rapportera
9. Övriga frågor
Schaktmassorna: Ytterligare material samt matjord kommer att levereras.
Offert på takreparation. En första besiktning visade att skadorna är betydligt mindre
omfattande än vad som först befarades. Dock bör teglet bytas ut. Diskuterades olika
alternativ som betongpannor och plåt. Roland tar fram offerter.
Larm. Beslutas att kostnaden för larm får vara max 15 000kr.
Röjning av baksidan. Gunnar B och Gunilla har planerat och kommer att fortsätta att
gallra ut sly under hösten.
Markis. Införskaffas vid lägligt tillfälle och monteras av någon händig person i styrelsen.
Nyckelinventering. Elisabet lovar återkomma med lista vid nästa möte.
Manusstopp till kulturkalendern i morgon 28/8. Gunnar S lämnar uppgifter om barnteatern.
Roland har fyllt upp bensindunken till gräsklippare och röjsåg.
Peter ombeds köpa två nya bestickkorgar till diskmaskinen.
10. Nästa möte hålls sön. 27/9 i samband med städning kl.9.00
11. Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.

vid protokollet
Åsa Westberg

justeras
Gunnar Bergsten

