Protokoll från styrelsemöte nr 8
2011 09 26
i Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Roland Janson, Elisabet Wass, Gunnar Sundqvist, Håkan Nilsson,
Åsa Westberg, Peter Rimbe .
Frånvarande: Gunnar Bergsten, Susanne Lindstedt, Hans Larsson.

1. Mötet öppnades av ordförande Marie‐Louise Jansson.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Datum för nästa möte hade ändrats från 22/9 till
26/9. Lades därefter till handlingarna.
3. Ekonomi. Föreningens ekonomi är i stort sett oförändrad. Utgifter i samband med renovering
av ungdomsrummet och toaletten i källaren uppvägs av goda hyresinkomster under augusti
och september.
4. –
5. Kommande aktiviteter.
Barnteater 13/11 kl 14.00. Gunnar S har bokat Teater Tummeliten.
Räkafton, eller något liknande, får vänta till våren, då lokalen är så flitigt uthyrd att det blir
svårt att hitta ett lämpligt datum.
Kick‐off – vi tar beslut nästa möte, när vi förhoppningsvis är fler närvarande.
Städdag/kväll. Vi planerar en träff för att slutföra olika projekt och se över utrustningen i
köket. Ev. görs en punktlista, så att var och en kan välja lämplig dag för sin insats.
Vårprogram:
15/1 Julgransplundring
26/2 Årsmöte
Valborg, gökotta och midsommarfest.
Dessutom finns förslag på Räkafton, barn‐ och vuxenteater, trädgårdsdag samt någon form
av konstutställning, en eller flera lokala utställare under en helg.
6. Månadsvärdar:
Okt. – Roland
Nov. –
Dec . – Håkan
7. Reparationer – genomförda
Nät över skorstenen – Roland, som också spikat ny panel på källardörren och målat den.
Nytt papptak på boden – Gugge, Peter och Roland.
8. Reparationer – kommande
Källardörren ska plåtskos nedtill – Roland
Toadörr och golvsockel i källaren – Hans, Lennart
Fönster målas och kittas – Lollo, Peter.

9.
10.

11.

12.

Färdigmålade fönsterfoder till källargaveln finns för den som är hågad att montera.
Vindskivor på lilla salen skrapas och målas.
Ansökan till Boverket och kommunen.
Gunnar S har fortlöpande kontakt med handläggare på kommunen.
Larm. Brandvarnare i lokalen är kopplade till vårt larm. Detta utlöstes nyligen, troligen av en
rökmaskin, vid en privat tillställning och orsakade ett visst tumult.
För att undvika liknande tillbud bör information om hur larmet återställs finnas i lokalen.
Hans har lovat att fixa en manual.
Varmvattenberedaren tros vara anledningen till att en huvudsäkring löst ut. Ses över.
Luftvärmepumpen behöver servas, bl.a. byts lagren.
Någon form av lucka monteras över den gamla fläkten i stora salen för förhindra onödigt
drag och därmed värmeförlust.
Övrigt
Efterlyses sammanställning av uthyrning/månad. En sammanställning t.o.m. september visar
37 uthyrningar och 14 övriga aktiviteter, förutom ”kyrkis” och ungdomsgruppen.
Uthyrningar i oktober:
1/10 T Ahlfors
15/10 I Ehrman

Ungdomsledare. Förslag att höra efter med kyrkan om det finns intresse att starta någon
form av barn/ungdomsaktivitet i Orkesta. Lollo tar kontakt.
13. Nästa möte hålls torsdag 3/11 kl. 18.30
14. Mötet avslutas och ordförande tackar för gott samarbete.

sekreterare

justeras

………………………………………….
Åsa Westberg

…………………………………………………..
Mari‐Louise Jansson

