Protokoll från styrelsemöte nr 3
I Orkesta hembygdsförening 20100304

Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Gunnar Bergsten, Elisabet Wass, Roland Janson, Hans Larsson,
Peter von Schoultz och Åsa Westberg
Förhindrade: Peter Rimbe, Håkan Nilsson

1. Ordförande Marie‐Louise Jansson öppnade mötet med att hälsa välkommen och
vände sig då lite extra till Hans Larsson, nytillträdd styrelsemedlem, men med ett förflutet
i föreningen.
2. Föregående styrelseprotokoll genomgånget och kommenterat.
Gunnar B har sammanställt och lämnat remissvar på förslag till nytt Kulturmiljöprogram i
Vallentuna.
Anbud från Grana Rör AB på montering av varmvattenberedare (11 000 + moms).
Ytterligare ett eller ett par anbud tas in.
Rapport från möte med MOIF angående Valborgsfirandet. Förslag att vi sköter
vägavspärrning/fackeltåg och ett vaktpass vid brasan. MOIF ansvarar för
brasa/brandsäkerhet och söker erforderliga tillstånd för eld och fyrverkeri.
Den som hittar bästa erbjudandet köper fyrverkeripjäser. Kiosk/servering läggs ut på
entreprenad. Förslaget antas.
”Keps Persson” är tyvärr upptagna på midsommarafton. Vi söker vidare.
3. Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och tillgångarna uppgår till ca 248 000kr.
Hittills 126 betalande medlemmar 2010.
Kassören önskar köpa in en skrivare samt div. kontorsmaterial. Diskuteras om vi också ska
satsa på en kopiator eller fortsätta att trycka hos fritidsförvaltningen, till en relativt låg
kostnad. Vi undersöker utbud/priser innan beslut tas.
4. Översyn av ansvarsområden.
Förslag till arbetsordning och fördelning av ansvarsområden utsänd via e‐post. Alla
uppmanas att läsa på inför nästa möte, då frågan tas upp på nytt.
Övrigt: Till representant i Bygdegårdsförbundet utses Peter Rimbe.
5. Genomförda aktiviteter

Årsmötesprotokollet: Felstavade namn rättas.
6. Kommande aktiviteter.
Pub 27/3. Roland, Peter, Åsa, Gugge och kanske Håkan kan jobba.
Affisch trycks samtidigt med infobladet.
Dagen efter samlas alla för städning 9.00 och därefter styrelsemöte.
Barnteater, som planerat, 17/4
Vårstädning 24/4. Vi tar oss an städning och översyn i och utanför gården (enl. tidigare
styrelsebeslut bl.a. källardörren och planering för ev. gärdsgårdsbygge). Under dagen hålls
också ett styrelsemöte.
Valborg 30/4. I samråd med MOIF beslutades att fira som tidigare år. Nytt är dock att de
avsäger sig uppgiften att sköta serveringen. Vårt förslag är att lägga ut denna på
entreprenad. Peter och Roland har ev. några intressenter.
Gökotta 9/5. Förslag att, i enlighet med vår önskan att samarbeta med andra föreningar,
erbjuda Lindholmens Fiskeförening ”partnerskap” vid årets arrangemang. Deras medlemmar
lär ju inte sky vare sig tidiga morgnar eller en regnskur…
Trädgårdsdag 16/5 Ordentlig annonsering även utanför socknen. Åsa och Lollo filar på
upplägget.
7. Kulturkalendern april‐maj. Manusstopp 8/3. Material lämnas till Peter v Schoultz.
Info‐blad nr 2/10 innehåller rapport från årsmötet med redovisning av den nya styrelsen,
några ord om Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj till Gustav Vasa‐stiftelsen, tack till
Tony Ersson för donerad musikanläggning samt vårprogrammet. Lollo eller Peter trycker.
Utdelning v.11
8. Förslag till arbetsordning.
Gunnar S. skissar på utformningen och presenterar förslaget vid nästa möte.
9. Informationsskrift för att presentera föreningen och dess verksamhet uppdateras och trycks
för distribution under hösten.
10. Ungdomsverksamheten.
Lollo har besökt ”Gården” och rapporterar att verksamheten fungerar bra och är uppskattad.
Elisabet kontaktar GVS och informerar elever och föräldrar i nästa ”årskull” om möjligheten
att fortsätta verksamheten, som bygger helt på frivilliga insatser.
11. Post
Årsrapport till Bygdgårdarnas Riksförbund. Elisabet fyller i och skickar in.

12. Web.frågor
Inget att rapportera

13. Övriga frågor
Renovering av lilla salen. Gunnar B, Gunnar S, Roland och Håkan gör en översyn och listar
vad som bör åtgärdas.
Västra Lindholmens vägsamfällighet erbjuder ett parti kompostjord. Mottages tacksamt.
Sammanställning av kommande uthyrning av lokalen läggs till som en återkommande punkt
på dagordningen.
Checklista för månadsvärd + regler vid uthyrning finns, men behöver kanske ses över och
anpassa till dagens förhållanden. Tas upp vid nästa styrelsemöte.
Fönsterputs. Förslag att köpa in tjänsten för att därigenom frigöra ett stort antal
mantimmar (läs kvinnotimmar) under städdagen. Vi avvaktar med beslut i väntan på
prisuppgift.
Utskick till utsocknes medlemmar har inte alltid fungerat. Elisabet sammanställer ett
adressregister och ser till att postgången fungerar bättre framöver.
14. Kommande möten hålls i hembygdsgården, om inte annat meddelas:
28/3 Efter ”pub‐städningen”
24/4 I samband med städdagen, tidpunkt bestäms senare.
?/6 Under v 24, datum ej fastställt.
15. Mötet avslutades.

Vid pennan
Åsa Westberg

justeras
Marie‐Louise Jansson

