Protokoll från styrelsemöte nr 9
i Orkesta hembygdsförening
20090927
Närvarande: Gunnar Bergsten, Roland Janson, Peter Rimbe, Håkan Nilsson, Elisabet Wass,
Marie‐Louise Jansson, Gunnar Sundqvist, Åsa Westberg
Förhindrade: Gunilla Lundh, Therese Janson
1. Mötet öppnades och ordförande Bergsten hälsade oss välkomna.
2. Föregående mötes protokoll lades utan kommentar till handlingarna.
3. Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god och stabil.
Elisabet föreslår att vi avstår papperskopior på kontoutdrag från banken, vilket skulle
innebära en besparing på ca 1000 kr/år. Styrelsen samtycker och beslutar att så ska ske.
Elisabet skickar in ansökan om kommunalt kulturbidrag för 2009‐2010.
MOIFs styrelse meddelar att man inte anser sig vara hyrestagare för Orkesta hembygdsgård
08‐11‐29 och därför ej heller betalningsansvarig för den obetalda fakturan
för lokalhyra och städning utan hänvisar till hyresgästen (Ingvar Österberg). Peter kontaktar
Österberg.
SLH skickar en påminnelse om medl.avgift för 2009. Beslut att gå ur förbundet togs på
årsmötet ‐09. Gunnar S kontaktar Lars Fajerson och kollar om vi är skyldiga att betala även
detta år.
4. Genomförda aktiviteter.
Jubileumsmiddag med anledning av föreningens 60‐årsfirande, hölls den 26 september för
ett 60‐tal väl förtjänta medlemmar, som alla, under årens lopp, på olika sätt stöttat och
bidragit till föreningens verksamhet.
En glad och festlig stämning präglade kvällen då ”jubilaren” fick mottaga såväl hyllningstal
som blommor och presenter.
Ordförande ordnar med tackkort.
Info.blad tryckt och klart för utdelning omgående.
5. Kommande aktiviteter
Öppet hus 4 okt 13.00 – 16.00 Program planerat enl. följande:
Föredrag ‐ Sigurd Rahmqvist
Skärmutställning med bilder från Orkesta då och nu – Peter v Schoultz

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Delar av Vallentunabroderiet, Orkestasjalen och hembygdsdräkt visas – Lollo
Kaffeservering (föreningen bjuder) – Åsa och Lollo
Gunnar B. köper skivor till utställningsskärmarna i samråd med Peter v S.
Orkestaboken delas ut som gåva till besökarna.
Barnteater 17/10 14.00 – Gunnar B och Gunnar S
Pub 24/10 Peter/ Alla som kan
Flygblad – Barnteater och pubafton. Delas ut v. 41/42
Ungdomsverksamheten . Ingen rapport – Gunilla frånvarande.
Åter igen synpunkter på städningen efter fredagsaktiviteterna. Lollo åtar sig att prata
med ungdomar och föräldrar för att klargöra vad som förväntas av dem, och varför.
Web‐frågor – inget nytt.
Post – inget att rapportera
Övrigt
Reparation av yttertaket. Roland tar fram siffror på totalkostnad för omläggning av taket
vid val av olika material. Ansökan om bidrag från kommun och Boverket skall vara insänd
senast 1 nov.
Larm är beställt. Installeras så snart som möjligt.
Markis. Roland och Gunnar får i uppdrag att inhandla vid lämpligt tillfälle.
Nycklar – Elisabet upprättar en förteckning över föreningens samtliga nycklar.
Källardörren är fortfarande obrukbar/igensatt. Förslag att anlita hantverkare och utnyttja vår
försäkring hos Bygdegårdarnas Riksförbund. Kostnaden för ny dörr och karm skulle
förmodligen bli näst intill lika stor som självrisken på försäkringen (8 200kr)
Roland ber Peli Bygg om offert och kontaktar BR angående försäkringen.
Informationsfoldern uppdateras inför ev. nytryck.
Musikanläggningen. Tidigare upprop ang. föreningens önskan om att överta bättre begagnad
stereo har inte givit något resultat ännu. Förnyas i kommande info.blad.
Uthyrning. September blev en mycket bra månad vad uthyrningen anbelangar( 6 st).
Oktober fylls till stor del av föreningens egna arrangemang, vilket inte heller är illa.
Nästa möte hålls tisdag 27/10 kl. 18.00 i Orkesta hembygdsgård.
Mötet avslutades och städning vidtog.
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