Protokoll från styrelsemöte nr 10
20091027
i Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Gunnar Bergsten, Peter Rimbe, Håkan Nilsson, Marie‐
Louise Jansson, Gunnar Sundqvist, Elisabet Wass, Åsa Westberg
Förhindrade: Roland Janson, Gunilla Lundh, Therese Janson

1. Mötet öppnades och ordförande Bergsten hälsade välkommen.
2. Föregående mötes protokoll kommenterat och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi
Kassören meddelar att vår ekonomi är fortsatt god.
Föreningens konto i Mellanskog avslutas vid årets slut, då det inte ger någon avkastning och
inte heller fyller någon funktion längre.
Förutsättningarna på ICA‐kontot ändras och är inte längre tillgängligt för föreningar.
Avslutas vid årsskiftet.
4. Genomförda aktiviteter
Tackkort har skickats till alla som uppvaktat med anledning av 60‐årsjubileet.
Barnteater 17/10 Ca 40 pers. Teater Tummelitens version av ”Prinsessan på ärten”
Funderingar inför nästa säsong: Affischering i grannsocknarna, flygblad på förskolorna.
Pub 24/10 Ett 70‐tal besökare och ett netto på ca 3 000 blev resultatet den här gången.
Dags att söka kommunalt bidrag för verksamheten ‐09/‐10. Elisabet gör en beräkning och
skickar in ansökningshandlingarna.
Medlemskapet i SLH är inte uppsagt och vi får därför betala in medlemsavgiften för 2009.
Sägs upp f.o.m 2010
Öppet hus 4/10 i samband med firandet av föreningens 60‐årsjubileum blev en trevlig
tillställning. Trettiotalet intresserade lyssnade på Sigurd Rahmqvists inspirerade föredrag,
tittade på utställningen av textilier och foton med anknytning till Orkesta och fikade
tillsammans. Den som ville fick ett ex. av Orkestaboken med hem som ”födelsedag present”.
5. Kommande aktiviteter
Teaterföreställning 21/11. Göran Forsmark framför sin monolog ”Mannen från Malmberget”
Affisch och flygblad klart för utdelning v.46. ”Puff” i Steget v.46 – Gunnar B och Peter v S.
Biljetter (100 st. pris 150kr) trycks upp – förköp på ICA Lindholmen – Gunnar S.
6. Ungdomsverksamheten
Ingen rapport – Gunilla frånvarande. Lollo kontaktar ansvariga föräldrar och går igenom
ordningsregler och städrutiner för allas trevnad.
7. Web‐frågor. Info om kommande teaterkväll utlagd.
8. Post. Höstprogram från SLH. Information om energideklaration från BR. Tackkort från Märta
Rönnås och Åke Westin samt Gunilla Rönnholm.

9. Övriga frågor. Särskilt inbjuden till denna punkt är Charlotte Bravinger, ordf. i MOIF
Fortsatt samarrangemang av Valborgsfirandet? Både MOIF och hembygdsföreningen har en
önskan att fortsätta traditionen med valborgseld men brottas båda med likartade problem:
dålig lönsamhet och svårigheter att engagera frivillig arbetskraft. Beslutas att bilda en
arbetsgrupp med några representanter från resp. förening som jobbar med frågan och bl. a
undersöker möjligheten att söka bidrag för evenemanget.
Taket – ingen offert har inkommit.
Larm – är på gång.
Röjning ‐ Gunnar B har frågan under kontroll, inväntar lämpligt tillfälle.
Markis – Köps och monteras vid tillfälle.
Nyckelinventering – Alla nycklar är lokaliserade och lista upprättad.
Arbetsordning. Frågan ajourneras till nästa möte.
Samarbetsgruppen håller möte 11/11 kl. 19.00 hos Karin Tetteris, V‐tuna Hbf. Vi hoppas att
Roland kan delta (ej närvarande idag)
Norrmannen Håkan Sandströms fråga /efterlysning av uppgifter om förfäder bosatta i
Orkesta socken på 1800‐talet, har bollats över till torpgruppen. Gunnar B har svarat på mailet
och berättat att forskning pågår.
Kulturkalendern t.o.m. 31/1 ‐10 . Manusstopp 31/10. Åsa skickar uppgifter om
julgransplundring 9/1.
Vårprogram. Förslag tas fram till nästa möte. Årsmöte bestäms redan nu till 21/2 kl. 18.00.
Valberedningen informeras om styrelsemedlemmar vars mandat går ut innevarande
verksamhetsår.
Frågan om komplettering av glas börjar bli akut. Inköp snarast.
10. Nästa möte hålls 22/11, efter städning av hembygdsgården 9.00.
11. Mötet avslutas.
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