Protokoll nr 1
20110127
i Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Gunnar Sundqvist, Roland Janson, Peter Rimbe, Elisabet Wass,
Håkan Nilsson, Åsa Westberg, Hans Larsson, Gunnar Bergsten samt, vid punkt 11, Peter v Schoultz.
1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötes protokoll granskades och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god och behållningarna uppgår till drygt 238 000kr
vilket ger ett resultat på ca 1000kr för 2010.
Uthyrning under året gav ca 73 000kr varav 30 000 från kyrkans verksamhet i lilla salen.
Elförbrukningen har varit relativt hög de senaste månaderna p.g.a. det bistra vädret,
decemberräkningen slutade på drygt 7 000kr.
Medlemsantalet är relativt oförändrad, kanske till och med något lägre p.g.a. utflyttning.
För att presentera oss för nyinflyttade och förhoppningsvis locka fler att bli medlemmar,
delar vi åter ut vår lilla info‐folder, nu uppdaterad av Peter v S.
4. Genomförda aktiviteter – inget att rapportera.
5. Kommande aktiviteter
Julgransplundring 14/15 jan. 2012 Ett förslag att engagera några föräldrar inför nästa års
julfest mottogs väl av styrelsen.
Årsmöte 27/2 kl. 18.00. Kallelse går ut i nästa infoblad där också barnteatern 20/3
annonseras. Städdag 16/4 kl. 9.00. Under dagen planeras också ett styrelsemöte
Städdag 16/4 kl. 9.00. Under dagen planeras också ett styrelsemöte
Valborg. Roland och Peter kontaktar MOIF planering av firandet.
Gökotta 8/5 kl 8.00. I år träffas vi vid Granbyhällen. Beslutades också att bjuda in
Markimshembygdsförening att delta.
6. Förslag till arbetsordning
Månadsvärd – vi diskuterar Lollos förslag, som ser bra ut.
Hyresavtal – Hans, Elisabet och Åsa får i uppdrag att utforma ett förslag till nytt hyresavtal.
7. Reparationsarbeten – utförda.
Peter har tätat ytterdörren, Lennart har riktat hyllor i källaren, lagat fönstret i köket och bytt
lås på ungdomsgruppens uppbrutna skåp.
8. Reparationsarbeten – att åtgärda.
Larm – Hans undersöker marknaden efter en lämplig form som köps och installeras
omgående.
Luftvärmepumpen – Roland/Gunnar S rengör filtret.
9. Uppdatering av info‐folder. Peter v S anpassar text och bildmaterial så det stämmer med
nuvarande förhållanden. Foldern delas på nytt ut till traktens hushåll.

10. Ungdomsgruppen. Lollo rapporterar att det fungerar bra och att både ungdomar och
föräldrar är mycket nöjda med verksamheten. Antalet besökare har ökat senaste tiden.
Hans föreslår att vi kontaktar lokalpressen och kanske också V97 för att informera om
verksamheten.
11. Markim‐Orkesta – världsarv? Gugge, Hans och Lollo deltog i ett möte med Lennart Erixon
och Marie Engstedt från Markim för att diskutera Riksantikvarieämbetets planer på att be
Unesco stryka socknarna från listan på världsarvskandidater.
En skrivelse till kommunen författades, där man uppmanar kommunledningen att agera i
frågan och kontakta Riksantikvarieämbetet för att få dem att avvakta med sitt agerande.
Man bör, på nytt, undersöka intresset på lokal nivå, då förutsättningarna ändrats under de
senaste åren.
Skrivelsen undertecknades av ordförande i Markim respektive Orkesta hembygdsföreningar
och finns utlagd på vår hemsida
12. Deposition. Behandlat under punkt 6.
13. Hyreshöjning. Diskuteras om det är dags för att se över hyresbeloppen då det gäller lokalen i
allmänhet och lilla salen, som hyrs av pastoratet för barnverksamhet, i synnerhet. Hyran,
30 000kr/år har varit oförändrad under lång tid.
Lollo kontaktar kyrkogårds‐ och fastighetsförvaltningen för att ta reda på om det finns ett
hyreskontrakt för lilla salen. Detta bör förmodligen omförhandlas och hyran fortsättningsvis
uppdateras enligt index.
14. Post – inget att rapportera.
15. Övrigt –
16. Nästa möte. I anslutning till årsmötet 2011‐02‐27 hålls ett konstituerande möte.
17. Mötet avslutades.

Åsa Westberg
Sekreterare

Marie‐Louise Jansson
ordförande

…………………………………….

……………………………………

