
  Protokoll från styrelsemöte nr 7 i Orkesta Hembygdsförening  

2 aug. 2010 

 

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunnar Sundqvist, Roland Janson, Peter Rimbe, Håkan 
Nilsson, Åsa Westberg. 

Förhindrade: Gunnar Bergsten, Hans Larsson, Elisabet Wass. 

 

1. Mötet öppnades av ordförande, som välkomnade oss tillbaks efter en välförtjänt 
sommarvila. 

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna. 
3. Ekonomi – Frågan bordlagd eftersom kassören ej var närvarande. 
4. Genomförda aktiviteter. 

Midsommar. - Lollo har gjort anteckningar över planering och resultat för årets 
firande. Vi går igenom den och diskuterar vidare. Bl.a. konstateras att uppslutningen 
var minst lika god som de senaste åren och att de flesta verkade trivas. Lite självkritik 
skadar dock inte, och på minneslistan antecknas två viktiga erfarenheter: De fasta 
programpunkterna, dansuppvisning och vinstdragning på lotterierna, upplevs som 
långdragna. 
Vi i styrelsen tycker också att en tillställning som kräver en så pass stor arbetsinsats,  
men också har en så stor publik, borde inbringa lite mer än vad som nu är fallet. 
Förslag till lösningar på dessa problem diskuteras och läggs till Lollos lista, vilken 
kommer att mailas ut till styrelsemedlemmarna. 
Resultat från midsommarfirandet redovisas av kassören vid nästa styrelsemöte. 

5. Kommande aktiviteter. 
Den planerade kursen i gärdesgårdsbygge utgår p.g.a. sjukdom. Vi tror dock att 
intresse finns och Gunnar S och Roland åtar sig att kontakta några nya firmor. 
 
Barnteater. Den inbokade föreställningen 13/11 måste på grund av ett beklagligt  
missförstånd  flyttas, då lokalen är uthyrd detta datum. Gunnar S kontaktar Teater 
Tummeliten och ber om ett nytt datum. 
 



Höstprogram. Vi diskuterade förslag till olika aktiviteter och enades om följande: 
 
10/9  Kick-off för styrelsen. Ersätter den uteblivna våravslutningen. 
26/9  Loppis. Vi hyr ut bord inne och ev. utomhus. 
?/?  Barnteater 14.00 
20/11  Räkafton 
 
Styrelsemöten i hembygdsgården:          2 sept.18.00 
                                                                14 okt 18.00 
                                                                 9 nov 18.00 
                                                                2 dec. 18.00 

6. Förslag till arbetsordning för Orkesta Hembygdsförening. 
Månadsvärdar: Lista på arbetsuppgifter för månadsvärden uppdateras. Gunnar S 
sammanställer och trycker. 
 

7. Reparationsarbeten 
Pannan i källaren bärs ut och Gugge kör till tippen. 
Hyllor monteras i pannrummet. Flyttkartonger införskaffas. 
Fönstren i lilla salen. Lollo och Peter åtar sig att renovera och måla. Start omgående. 
 

8. Sammanträden. Se punkt 5 – Höstprogrammet. 
9. Post/web.frågor.  

Kulturnämnden önskar en rapport från Runstensfaddrarna i kommunen. 
Lollo kontaktar Lars Fajerson, som haft/har uppdraget i vår förening. 
 

10. Övriga frågor 
Förslaget om en ev. renovering av lilla salen, som uppkom efter den ovanligt kalla 
vintern då nuvarande uppvärmning inte riktigt räckte till, bedöms som överilat. 
Med en renovering av fönstren, med nya isolerglas, ordentligt luftade element och 
tillskottsvärme från ett fläktelement bör problemet, som bara varade några veckor, 
vara löst. 
Larm – som tidigare, alltså på gång… 
 

11. Mötet avslutas. 
  
 
 
 
 
Åsa Westberg   Marie-Louise Jansson 
protokollförare   justeras 



Minnesanteckningar från utvärderingen av midsommarfesten 2010  
den 28 juni i Bygdegården. 

 
 
 
Midsommarstång.   Ungefär 15-20 barn och vuxna som hjälpte till. Stången kan kläs  
                               något kortare. 
 
Skrindor.                3 skrindor som tillsammans körde 8 vändor, 30 -40 personer i  
                               varje skrinda. Kan de börja köra tidigare? Börja festen tidigare? 
 
Parkering.               150 bilar på fotbollsplan. Behöver skyltas bättre. 
 
Publik.                    Närmare 700 personer. 
 
Växel.                     Många har 500 kr.sedlar besvär i serveringen där många börjar. 
 
Toaletter.                Öppna toaletten i källaren. 
 
Sockervadd och popcorn stånd.   Hyra 500kr. bör ökas till 1000kr. 
 
Lotterier.                Vinsterna ska bäras ner till stången vid lottdragningen. 
 
Genomgången med alla ansvariga i arbetsgrupperna några dagar före festen 
uppskattades, och vi i styrelsen fick ta del av många kloka och bra förslag. 
 
Till nästa år ska vi inte ha Tuna Gille det blev för utdraget i tid så barnen fick bara 
dansa 1 gång. Musiken får gärna spela innan stången reses. Högtaleriet fungerade bra 
till allas belåtenhet det hördes musik även in i köket. Högtalarna bör placeras så att 
inget av stånden blir störda  ( Midsommarspelet) näst intill outhärdligt när Tuna Gille 
spelade. 
Skyltade sopställ för skräp och burkar. 
Utställningen uppskattad. 
Många besökare tycker att vi har för låga priser. Vi bör tänka över vad vi kan förändra 
med så många besökare borde vi få in mer pengar. 
 
Trevlig och nykter publik som plockade upp efter sig. Vi har aldrig behövt städa så 
lite ute i backen. 
 
Lollo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                             


