Protokoll från styrelsemöte nr 11
2010-12-02
i Orkesta Hembygdsförening

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

1. Mötet öppnades av ordförande, som hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi
Kassören har ingen ny ekonomiskrapport att avlägga, men ett snabbt överslag visar
att räkaftonen gav ett netton runt 4 800kr.
Statistik över elförbrukningen, som under sommarmånaderna legat betydligt lägre jämfört
med samma period föregående år, visar en något högre förbrukning för oktober ‐10 jämfört
med oktober – 09. Orsaken undersöks.
4. Genomförda aktiviteter
Barnteater. Endast 22 personer hade tillfälle att följa Guldlock och de tre björnarnas äventyr,
när Teater Tummeliten gästade hembygdsgården, men deras engagemang och inlevelse var
det inget fel på.
Räkafton, ett nygammalt grepp, blev en glad och uppsluppen tillställning där 60‐talet
medlemmar åt gott, umgicks och dansade till Danzant. Kanske blir det någon form av
uppföljning nästa år.
5. Kommande aktiviteter
Julgransplundring –utgår nästa år då lokalen är uthyrd under aktuella dagar.
Årsmöte hålls 20 februari 2011 kl. 18.00 i Orkesta hembygdsgård.
Barnteater‐ Gunnar S kontaktar Teater Tummeliten och bokar en föreställning i mars.
6. Regler vid uthyrning av lokalen. Lollo har formulerat ett förslag till ordningsregler för
hyresgästen. Detta har mailats ut till styrelsen för kommentarer. Vi kör det hela en vända till
för att inte missa något och få till en bra och lättförstådd formulering.

Arbetsordning för månadsvärd och hyresavtal – bordläggs till nästa möte.
7. Reparationer – utförda
Jimmy har rensat värmesystemet och därmed fixat värme både i lilla salen och
ungdomsrummet i källaren.
8. Reparationer – att åtgärda
Boden får avvakta till senare i vår.
Hyllorna i källaren ska riktas och förankras. Gunnar S har köpt flyttkartonger.
Dörren på scenen ‐ täckskiva köps och monteras.
Tätningslister i ytterdörrarna – Peter fixar.
9. Yttertaket. Lollo har talat med byggnadsintendent på BR bl.a. angående materialval‐ tegel,
betongtegel eller bandplåt? Gunnar S skickar in bidragsansökan till Boverket.
10. Ungdomsgruppen vill snygga till rummet i källaren genom att måla om och byta matta.
Styrelsen är positiv, men vill vänta till dess vi städat färdigt i källaren och tömt duschrummet
som nu fungerar som förråd/soprum.
11. Roslagståg. Gugge var vår representant vid ett möte med centerpartiets Lars Carlsson och
Elisabet Rydström, då ”Markimgruppen” framförde sina protester mot planerna på spårtrafik
till Arlanda genom Markim och/eller Orkesta socknar.
12. Försäkring i BR. Uppdaterat underlag för försäkringen insänd.
13. Post/webfrågor. Inget att rapportera.
14. Nästa möte hålls torsdagen den 20/1‐11 kl.18.00.
15. Mötet avslutades.
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