Orkesta hembygdsförening
Styrelsemöte nr 6
Tid:
2011‐06‐14, 18:00
Plats:
Bygdegården
Närvarande: Lollo Jansson, ordförande
Birgitta Bergsten
Elisabet Wass
Håkan Nilsson
Peter Rimbe
Gunnar Bergsten
Susanne Lindstedt
Hans Larsson
Gunnar Sundqvist

§1

Sammanträdet öppnades.

§2

Justering av föregående protokoll görs vid nästa sammanträde.

§3

Ekonomirapport lämnades av kassören Elisabet Wass. Saldo på kontot är
203 700 kr.

§4

Inga aktiviteter hade genomförts sedan föregående styrelsemöte.

§5

Genomgång av aktiviteterna för midsommarfirandet vid bygdegården.
Beslutades att kaffe eller läsk och bröd (bulle, mjuk kaka och två småkakor)
skulle kosta 30 kr, saft och bröd 20 kr, läsk 15 kr, varm korv 20 kr samt
pilkastningen 5 kr.
Korvvattnet ska kontrolleras och vara minst 60 grader.
Midsommarspelet ansvarar Lars Fajersson för.
Birgitta Bergsten tar hand om kaffeserveringen och får hjälp av flera flickor.
Peter Rimbe tar hand om tombola och vinsterna.
Hans Larsson och Gunnar Bergsten tar hand om fiskdammen. Godispåsarna
(ca 255 st) görs i ordning kvällen innan i samband med styrelsemötet.
Håkan Nilsson tar hand om pilkastningen.
Peter Rimbe köper in tre trådlösa mikrofoner á ca 1 900 kr samt fyra stativ
á ca 300 kr.

Skrindorna till bygdegården är Gunnar Bergstens och Sörens
ansvarsområde.
Gunnar Sundqvist ordnar P‐skyltar till parkeringen vid idrottsplatsen.
Gunnar Bergsten, Håkan Nilsson, Peter Rimbe och Roland Janson kommer
på morgonen på midsommarafton för att börja organisera firandet.
§6

Hyresavtalet med Vallentuna församling fastställs den 28 juni 2011.

§7

Utförda reparationsarbeten är bl.a. matta i ungdomsrummet och lagad
scendörr.

§8

Reparationsarbeten som kommer att åtgärdas är bl.a. golv m.m. i källaren
och nät över skorstenen (Hans L och Lennart J) söndagen den 19 juni 2011.

§9

Beslutades att Orkesta hembygdsförening också är med på skrivelsen till
uppropet om ett trafikvänligare Lindholmen.

§ 10

Nästa möte blir den 23 juni 2011 kl. 17.30 i bygdegården.

Vid protokollet
Susanne Lindstedt

Justeras

