Protokoll från styrelsemöte nr 4
i Orkesta Hembygdsförening
2010- 03 -28

Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Elisabet Wass, Roland Janson, Peter Rimbe, Håkan Nilsson,
Gunnar Sundqvist, Åsa Westberg
Förhindrad: Hans Larsson, Gunnar Bergsten

1. Mötet öppnades av ordförande Marie‐Louise Jansson.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget, kommenterat och lagt till handlingarna.
Anbud från Grana Rör AB antaget. Roland beställer tjänsten.
Servering på Valborg? Roland och Gunnar S kollar två kontakter och hör med MOIF, om de
har något förslag.
Fyrverkeriet minskas ned, maxkostnad 3 500kr.
3. Ekonomi
Just nu ca 160 betalande medlemmar. Påminnelse ut i maj.
Skrivare köps in till kassören.
4. Genomförda aktiviteter
Pubafton 27/3 blev ingen fullträff vad beträffar intäkterna. Endast ett 40‐tal besökare.
Lyckligtvis var orkestergaget generöst rabatterat och vi kom undan med blotta förskräckelsen
och oförändrad kassa.
5. Kommande aktiviteter
Barnteater 17/4 Teater tummeliten spelar ”Petter och hans fyra getter”. Gunnar S och
Gunnar B ansvarar.
Vårstädning 24/4 Vi träffas 9.00 och städar ute och inne enl. tidigare planering.
Styrelsemöte hålls under dagen. Lollo ordnar sopplunch.
Fönsterputsning beställd, kostnad ca 1000kr.
Valborgsfirande, se punkt 2
Gökotta 9/5 Roland kontaktar ordförande i Lindholmens sjö‐ och fiskeförening och
diskuterar ev. samarrangemang.
Trädgårdsdag 16/5 Affischering även utanför Orkesta. Lollo och Åsa
Info.blad ut v.14 Lollo trycker.
6. Midsommar
Musik och lekledare tillfrågade – ej helt bekräftat.
Förslag att köpa ytterligare en flaggstång att klä som midsommarstång. Denna kan då
stå kvar under sommaren utan att vi behöver avstå möjligheten att flagga. Befintlig stång
flyttas till kullen väster om entrén.
Högtalaranläggning för utomhusbruk. Lasse Bengtsberg har förslag på ett färdigt ”paket” av
bättre begagnade komponenter för ca 7000kr. Peter kontaktar honom för köp.
7. Förslag till:

8.

9.
10.

11.

12.
13.

‐ övergripande inriktning av projekt, verksamhetsgrupper och kommittéer.
‐ arbetsordning för Orkesta Hembygdsförening.
Avsikten är att, genom utformning av ett tydligt ”körschema”, förenkla arbetet inom
föreningens olika verksamhetsområden och vid återkommande, större evenemang så som
uthyrning, ungdomsverksamhet, månadsvärd, midsommar m.m.
Gunnar S. arbetar på ett förslag. Beslutas också att sekreteraren fortlöpande informerar
månadsvärden om kommande uthyrning.
Pågående reparationer:
Varmvattenberedare – rördragning. Grana Rör AB anlitas omgående.
Dragning av el – klart!
Källarfönster – klart!
Källardörren – åtgärdas 31/3
Kommande reparationer – Lilla salen
Olika förslag diskuteras – inget beslut taget.
Post
Kort från Anne och Bertil Engstrand med lyckönskningar till nytillträdde ordföranden
och förslag till några programpunkter inför hösten.
Övriga frågor
Larmet – installeras så snart som möjligt.
Jord från ”Skärholmen” – kommer under april/maj
Friggeboden – sättningar. Åtgärdas. Roland och Gunnar.
Gärdsgårdskurs – bokas till 10‐11 september. Gunnar S.
Nästa möte 24/4, i samband med vårstädningen.
Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.

vid protokollet:

justeras:

………………………………………………
Åsa Westberg

…………………………………………………………
Marie‐Louise Jansson

