Protokoll från styrelsemöte nr 11
I Orkesta Hembygdsförening
söndagen den 22 november 2009

Närvarande: Gunnar Bergsten, Peter Rimbe, Roland Janson, Elisabet Wass, Håkan Nilsson,
Marie-Louise Jansson, Gunnar Sundqvist och Åsa Westberg.
Förhindrade: Gunilla Lundh och Therese Janson.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade oss alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna. Kommentarer
redovisas under resp. punkt nedan.
3. Ekonomi
Föreningens ekonomiska status i stort sett oförändrad jämfört med senaste rapport.
Gårdagens teaterföreställning påverkade inte läget åt något håll – resultat: +/- 0
Elisabet har nu fått skriftlig bekräftelse på vårt utträde ur Stockholms läns Hembygdsförbund
fr.o.m. 10-01-01.
4. Genomförda aktiviteter
Teaterföreställningen 21/11 där Göran Forsmark framförde sin monolog ”Mannen
från Malmberget” gav som sagt ingen ekonomisk utdelning för föreningen, men
för de ca 40 personer som valt hembygdsgårdens pinnstolar framför TV-soffan,
blev utfallet mycket gott. Roligt och tänkvärt med hög igenkänningsfaktor även för oss
Stockholmare!
Förrådet av vinglas har äntligen kompletterats, tack vare Lollo.

5. Kommande aktiviteter
Styrelsens julavslutning hålls 21/12 kl.18.00 i hembygdsgården. Inleds med ett kort möte,
sedan trevlig samvaro kring det gemensamt uppdukade julbordet = KNYTKALAS.
Adventsljusstakar och utomhusbelysning tas fram och ses över inför 1:a advent.
Julgransplundring 9/1 kl. 14.00
Gunnar B ordnar med gran och belysning. Åsa och Peter ansvarar för kaffeservering och
godispåsar. Lindströms och Lennart Jansson är vidtalade för musik och lekar.
Flygblad ut v 53
Årsmöte söndag 21/2 kl.18.00. Kallelse samt verksamhetsplan och –berättelse i info.blad nr
1/10 vilket också innehåller vårprogram för 2010. Gunnar B skriver. Utdelning v 4.
6. Förslag till vårprogram
Januari.

9/1 Julgransplundring

alla

Styrelsemöte
Februari.

21/2 Årsmöte

Gunnar B/alla

Mars.

27/3 Barnteater.

Gunnar S

27/3 Pub.

Nytt band? Åsa tar kontakt

28/3 Städning/ styrelsemöte.

alla

24/4 Städdag.

alla

April.

30/4 Valborgsfirande
Maj.

Juni.

Trädgårdsdag.

Gunilla?

Styrelsemöte.

alla

24-25/6 Midsommar -förberedelse och fest.

alla

Sommaravslutning
Till detta kommer troligen ytterligare styrelsemöten samt sammanställning och utskick av
informationsblad.

7. Ungdomsverksamheten
Lollo besökte gården en fredagskväll, då mellan 20 och 25 ungdomar träffas och har kul och
hade samtidigt ett givande samtal med den förälder som finns på plats angående de
förutsättningar och villkor som gäller för att verksamheten ska fungera både för dem och oss.
8. Förslag till arbetsordning. Bordläggs till nästa möte.
9. Web.frågor – inget att rapportera
10. Post. Erbjudanden om div. kulturprogram och teaterföreställningar att köpa in eller delta i.
Antagandehandlingar från Vallentuna kommun, angående Kulla-området.
11. Övriga frågor
Offert på renovering och omläggning av taket ligger på ca 100 000 + moms.
Då en första inspektion inte visade på några akuta skador, låter vi beslutet anstå i väntan på en
noggrann översyn i samband med städdagen i april.
Beslutas, efter lite räknande fram och åter, att vi lagar källardörren själva. Kostnad ca 3000 kr
inkl. nytt lås jämfört med 8000 kr (självrisk om vi utnyttjar vår inbrottsförsäkring och anlitar
hantverkare, vilken begärt 12 000-15 000 kr). Gunnar B och Roland lovar att det blir klart
senast på städdagen.
Larm är beställt och installeras så snart som möjligt.
Röjnig kommer att ske vid lämpligt tillfälle.
Markis. Peter har sett en på blocket för 2000 kr som skulle passa. Köps och monteras.
Förslag att genom att anordna en kurs i gärdsgårdsbygge få en snygg avgränsning runt gården.
Gunnar S tar reda på lite mer om det hela.
Månadsvärdar. Peter tar hand om värdskapet i dec. i stället för Gunilla. Turordningen för
2010 bestäms vid nästa styrelsemöte.
Ny armatur med ljusrellä till yttertrappan köps och monteras av Gunnar S och Håkan.
Några i styrelsen tror sig säkert hört någon säga att han/hon har en begagnad stereo att skänka
till föreningen. Nu väntar vi spänt på att donatorn ger sig tillkänna.
12. Mötet avslutas.

Åsa Westberg

Gunnar Bergsten

sekreterare

justeras

