Protokoll från styrelsemöte nr 1
I Orkesta Hembygdsförening
2010‐01‐11

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

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Föreningens ekonomi är fortsatt god.
Kommunalt garantibidrag sökt för samtliga aktiviteter under 2010.
4. Genomförda aktiviteter.
Julgransplundringen9/1 fick, trots bitande kyla, ett 50‐tal barn och föräldrar att komma
till bygdegården för att traditionsenligt, eller för första gången, dansa ut julen. Detta
hjältemod imponerade så på ordförande att han, på ståenden fot, bad att få ändra inträdet
från 30kr till 0! Beviljades.(Frivillig kollekt vid kaffebordet inbringade ca 550kr.)
5. Kommande aktiviteter.
Barnteater 27/3 14.00 Gunnar S bokar en passande föreställning .
Pub 27/3 20.00 Åsa bokar ny orkester, (3 500kr enl. överenskommelse per tel.) och
lämnar namn och ev. bild på bandet till Peter v S för annonsering i nästa info.blad.
6. Årsmötet 21/2kl. 18.00
Utlyses på hemsidan, anslagstavlor, i Kulturkalendern och lokaltidningen.
Gunnar B har skrivit verksamhetsberättelse och verksamhetsplan som läggs in på hemsidan.
Bert Lindström vidtalad som mötesordförande.
Gunnar B skriver och Gunnar S trycker alla handlingar till årsmötet i 30 ex.
Lollo erbjöd sig att ordna med tårta till kaffet.
7. Info.blad nr 1/10 innehåller, förutom ordförandens spalt, inbjudan till årsmötet,
vårprogrammet och erbjudande att bli medlem i föreningen. Lollo trycker – utdelning v.4
8. Förslag till arbetsordning. Tidigare utsänt och bordlagt.
Frågan hänskjuts till kommande styrelse.
9. Översiktsplan 2010‐2030 för Vallentuna kommun.
Från Vallentuna kommun har kommit ett ex. av den sammanställning som gjorts av
inkomna remissvar, kompletterad med kommentarer. Handingen finns utställd på
kommunhuset t.o.m. 1 februari.

10. Nytt Kulturmiljöprogram, som kommer att ligga till grund för den nya översiktsplan som
antas av kommunen under 2010, ligger nu ute på remiss t.o.m . 15 februari. Ordförande får
mandat att läsa igenom, tycka till och sända synpunkterna till kommunen.
11. Informationsskrift om Orkesta Hembygdsförening
En ny, reviderad upplaga är på gång. Gunnar S och Peter v S knåpar på.
12. Trubadur‐/föredragsafton
Inte aktuellt under våren, då programmet är relativt välmatat ändå.
13. Ungdomsverksamheten. Ingen rapport ‐ Gunilla frånvarande.
14. Web.frågor. Inget att rapportera.
15. Post
Två försändelser från kommunen, se punkt 9 och 10.
Erbjudande om prenumeration på SLH:s skrift ”Ledungen”. Beslutas att prenumerera
på 1 ex. Åsa verkställer.
Information från Långhundraledsgruppen.
16. Övrigt
Larmet är på gång. Beslutas att ansluta 3 detektorer.
Markis. Det exemplar Peter letat upp visade sig ha fel mått. Vi söker vidare.
Valborgsfirande tillsammans med MOIF!? Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp bildas. Roland
och Peter utses till våra representanter och kontaktar MOIF.
Utträde ur SLH: – utagerat.
Avslutande av ICA‐kort: ‐ dito.
Gärdsgård. Vi gör en sista bedömning i samband med städdagen i april och fattar sedan
beslut om ev. kurs.
Varmvatten. Tillgången alltför begränsad. Den beredare som finns kopplas in. Samtidigt
monteras den gamla oljepannan bort. Offerter tas in från lokala hantverkare.
Månadsvärdar 2010
Jan – Gunnar S
Juli – Elisabet
Feb – Roland
Aug – Håkan
Mar‐ Gunnar B
Sep ‐ Gunnar S
Apr – Lollo
Okt – Roland
Maj – Åsa
Nov – Gunnar B
Juni – Peter
Dec ‐ Peter
Uppvärmningen.” Kyrkis ” meddelar att det varit svårt att få acceptabel värme i lilla salen
och köket efter juluppehållet. Herrarna hjälps åt att lufta elementen och justera inställning
av termostaten på luftvärmepumpen.
17. Nästa möte hålls i bygdegården 21/2 kl.16.30
18. Mötet avslutas med att ordförande tackar alla närvarande för gott samarbete.

vid protokollet:
Åsa Westberg

justeras:
Gunnar Bergsten

