Protokoll från styrelsemöte nr 4
i Orkesta Hembygdsförening
20110416

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

§1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.
§2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
§3. Ekonomi.
‐
‐
‐

Den totala behållningen uppgår till 226 487kr
Antalet betalande medlemmar 204st.
Elförbrukning: jan‐11 8190kWh, feb‐11 8625 kWh

§4. Genomförda aktiviteter.
‐

‐

Barnteater 20/3. Bara ca 20 personer. Önskemål om variation av ensemble har framförts från
den vuxna delen av publiken, vilket vi tar till oss.
Lollo har undersöktmöjligheten att få någon form av ”förlustbidrag” från kulturnämnden och
det verkade inte omöjligt inför kommande evenemang.
Pub 26/3. Ca 40pers. Glada gäster och bra musik bidrog till en trevlig kväll som gav ett netto
på ca 2000kr.

§5. Kommande aktiviteter.
‐
‐
‐
‐
‐

Städdag 16/4. Vi snyggar till utanför gården och städar ut skräp från källaren. Gunnar S åker
till tippen med det utrensade.
Valborgsfirande. Peter är vår huvudansvarige tillsammans med C Bravinger från MOIF.
Gökotta 8/5 kl. 8.00vid Granbyhällen. En inbjudan till Markims hembygdsförening är utsänd.
I samband med ottan visar Lise Nelzen Hökeriet och berättar om verksamheten.
Plantbytardag 14/5 kl 13.00 ‐ 15.00. Lollo och Åsa håller i trådarna och ordnar med
serveringen.
Info‐blad innehållande vårprogrammet.

§6. Hyresavtal med Vallentuna församling. Gunnar S jobbar vidare med utformningen.

§7. Rep.arbeten – utförda.
‐
‐

Pannan är utburen och bortforslad. Äntligen!
Lennart har akut lagat gångjärnen på kylskåpsdörren, som lossnat med total nedisning som
följd. Tack för det, Lennart.

§8. Rep.arbeten – kommande.
‐
‐
‐

Boden riktas och får ny takbeläggning.
Dörren på scenen – ny skiva sätts dit (inköpt).
Källardörren skall bytas.

§9. Roslagståg. Susanne informerar, efter kontakt med Riksantikvarieämbetet, om Markim och
Orkestas status som riksintressen för kulturmiljövård. Detta bör självfallet beaktas vid beslut om
bansträckning för den planerade Arlandabanan.
§10. Ungdomsverksamheten. Önskemål från ungdomsgruppen om att få renovera källarrummet har
framförts. De har erbjudit sig att måla om väggarna. Kanske mattan borde bytas ut? Diskussioner förs
men vi avvaktar med beslut tillsvidare.
§11. Övrigt.
‐
‐

Ett bord trasigt efter uthyrning 2/4 (anmält av hyresgästen). Beslutas att debitera 500kr.
Larmet installerat och aktiverat. Hans håller en genomgång innan vi skiljs åt idag.

§12. Nästa möte hålls19/5 kl. 18.00 i hembygdsgården.
§13. Mötet avslutades och vi övergick till städningen.
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Åsa Westberg

Marie‐Louise Jansson

