Protokoll från styrelsemöte nr 5
i Orkesta Hembygdsförening 20100424

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

1. Ordförande Marie‐Louise Jansson öppnade mötet, som den här gången hölls i samband
med lunchpausen vid föreningens städdag.
2. Föregående mötes protokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi – ingen förändring jämfört med förra mötet.
4. Genomförda aktiviteter
Barnteaterföreställningen ”Petter och hans fyra getter” med Teater Tummeliten drog en stor
publik – 47 betalande. Uppskattat av både små och stora.
Ett nytt besök bokades omgående till november 2010.
5. Kommande aktiviteter
Vårstädning 24/4 – Pågår som bäst, både ut‐ och invändigt.
Valborg. Fyrverkeripjäser köps in – Peter och Charlotte Bravinger från MOIF sköter detta.
Tillstånd för eldning och fyrverkeri är klart. Ännu oklart hur det blir med serveringen. Peter
och Roland fick inget napp bland sina kontakter.
Gökotta 9/5 kl. 8.00 på Vasakullen. Inställt vid regn/snö!!
Trädgårdsdag 16/5. Hålls som planerat, dock utan Gunillas medverkan. Alla som vill ges
möjlighet att köpa, sälja eller byta växter med varandra. Kaffeservering. Åsa och Lollo fixar.
Info.blad med vårens program och en extra puff för Gökottan och Trädgårdsdagen klart för
utdelning v17. Peter trycker.
Övrigt. Ungdomsverksamheten – Elisabet i klass 5, inför höstens aktiviteter.
En minnestext över Bert Lindström infogas i kommande informationsblad. Gunnar B
utformar ett förslag. Föreningen sänder blommor och kondoleanser till familjen.
6. Midsommar.
Högtalaranläggning. Peter har ombesörjt inköpet och leverans beräknas till v17.
Flaggstång. Vi enas om att 9m är rätt höjd. Gunnar B verkställer.
Musik. Med anledning av Bert Lindströms oväntade bortgång, uppstår viss osäkerhet. Vi
avvaktar med frågan tills vidare.
Vinster till lotterierna. Att hitta attraktiva och prisvärda vinster är, som vi vet, inte helt lätt.
Lollo erbjuder sig att köpa in en handvävd trasmatta och Gugge verkar ha en matkorg på lut.
Alla uppmanas att fundera och hålla ögonen öppna för andra fynd. Det är också hög tid att
leta i bekantskapskretsen efter frivilliga till servering och lottstånd.
7. Förslag till övergripande inriktning av projekt, verksamhetsgrupper och kommittéer.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Frågan bordläggs.
Pågående reparationer.
Källardörren – under reparation.
Varmvattenberedaren – förberett. Rörmokaren kommer närmaste veckan.
Markis ‐ Uppsättning påbörjas idag.
Kommande reparationer.
Lilla salen. Frågan bordläggs tills vidare.
Post. Medlemsavgift till Långhundraledsgruppen.
Web.frågor. Peter v Schoultz har tagit fram statistik som visar att vår hemsida har mellan
10 och 20 besök varje dag. Inte så illa!
Nästa möte hålls 3/6 kl. 18.00
Mötet avslutades och vi återgick till städningen.
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