Protokoll från styrelsemöte nr 8
i Orkesta Hembygdsförening 2010-09-02

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Elisabet Wass, Peter Rimbe, Gunnar Bergsten, Hans
Larsson, Peter von Schoultz, Håkan Nilsson, Åsa Westberg.
Anmält förhinder: Gunnar Sundqvist.
1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötes protokoll genomgånget, godkänt och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi.
Föreningens ekonomi är, trots flera relativt stora investeringar, fortsatt god.
En detaljerad redovisning av midsommarens resultat utlovas av kassören till nästa möte.
Roland har varit i kontakt med Elverket AB och tecknat ett nytt avtal om elleverans
till bästa möjliga pris.
4. Genomförda aktiviteter – Ungdomsverksamheten
Någon representant från åk.6 har inte hört av sig. Elisabet informerar om möjligheten
att bedriva verksamhet för ungdomar, i Hembygdsgården, vid ett klassmöte.
Hans upplyser om att det finns planer på att starta kommunal ungdomsverksamhet
bl.a. i Lindholmen. Enligt vad som sagts, är tanken att den förläggs till de platser där
ungdomar redan nu samlas och här på orten kanske det är hembygdsgården.
5. Kommande aktiviteter.
10/9 kl.19.00 Kick-off. Styrelsen med respektive. Lollo och Åsa fixar.
3/10 kl.11.00 -15.00 Bord hyrs ut för 100/st Även utomhus om intresse finns och
vädret tillåter.
Info.blad om loppisen och höstens övriga program. Ut snarast.
14/11 kl.14.00 Barnteater Gugge och Roland.
20/11 kl.19.00 Räkafton. Kuvertavgift 250 kr. Anmälan senast 15/11. Peter bokar
orkester.
Gärdesgårdskurs flyttas till våren. Roland har kontakt med en ny firma.
6. Förslag till arbetsordning för Orkesta hbf. Månadsvärd och uthyrning.
De nuvarande checklistorna synas och förändringar diskuteras. Åsa sammanställer en
första revidering att arbeta vidare med.

7. Reparationer.
Herrarna tar sig an pannan i källaren som demonteras och forslas bort.
Beslutas att boka in en städdag den 10/10.
8. Kulturansvarig.
Lollo har pratat med Lars Fajerson som erbjuder sig att fortsatt vara föreningens
”runstensfadder”.
9. Post/web.frågor – inget att rapportera.
10. Nästa möte torsdag 14/10 kl.18.00 i hembygdsgården.
11. Övriga frågor.
Tackkort till midsommarstaben. Vi trycker upp ett av de fina kort, som Peter v S tog vid
årets midsommarfirande, i 25 ex. och skickar ett tack till alla som hjälpte oss att ro
den dagen iland.
12. Mötet avslutas.

…………………………….
sekreterare
Åsa Westberg.

………………………………….
justeras
Marie-Louise Jansson

