Protokoll från styrelsemöte nr 9
i Orkesta Hembygdsförening 2011 – 10  31

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

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Deltagarlistan korrigeras: Peter Rimbe deltog
inte.
3. Ekonomi. Trots flertalet oförutsedda utgifter är den totala behållningen, tack vare våra
hyresintäkter, oförändrad.
Antalet medlemmar var 206 hushåll.
Kassören redogjorde för vårt elavtal med Elverket. Det bundna avtalet till trots, varierar
kilowattpriset från månad till månad. Anledningen är att den del av priset som utgör
överföringsavgift stigit vid flera tillfällen. Avtalet löper till 2014‐09‐30.
4. Uthyrning i november: 5 bokningar + 6 egna aktiviteter
Larmet. Den rökdetektors om är kopplad till larmet kan inte, som Hans trodde, kopplas ifrån
via larmdosan i hallen. Det betyder totalt förbud mot alla former av rökmaskin. Hyresgäster
Informeras vid bokning.
Hyror/avtal. En arbetsgrupp bestående av Hans, Åsa, Elisabet och Lollo tillsätts.
5. Månadsvärd i november. Gunnar B och Peter R delar på ansvaret.
6. Genomförda aktiviteter. –
7. Kommande aktiviteter.
Barnteater 13/11 kl 14.00

Roland och Gunnar S

Konstutställning med adventsfika 3‐4/12

Infoblad om barnteatern, med en liten rad om utställningen. Ut snarast.
Höststädning. Alla som kan, träffas på dagtid en vardag, för att se över lokal och inventarier.
Vårprogrammet planerades enligt följande:

15/1 Julgransplundring. Musik och lekledare bokade.
25/2 Årsmöte med efterföljande Räkafton.
21/4 Pubafton.
28/4 Vårstädning
Barnteater, vuxenteater, valborgsfirande och trädgårdsdag är andra aktiviteter som vi också
hoppas få till.
8. Reparationer – utförda: Målning av vindskivor och knutbrädor på ”kyrkis” – Lennart, som
också satt upp en skiva framför den gamla fläkten i stora salen för att minska värmeförlust
och buller. Fönster kittade och målade – Peter och Lollo.
Roland demonstrerar inställningar för luftvärmepumpen.
9. Reparationer – kvarstår: Källardörren plåtskos nedtill. (Roland har beställt plåt)
Socklar och ny toadörr i källaren. Hans och Lennart tar det vid tillfälle.
10. Rapporter.
Bidragsansökan Boverket/kommunen. Ansökan har lämnats till kommunstyrelsen. Lollo och
Peter R har pratat med resp. Elisabeth Rydström och Gunnel Orselius Dahl och ärendet rullar
på.
Diskmaskinen har reparerats sedan bestick, som fallit ur diskkorgen, slagit sönder
maskindelar. Nya täckplåtar har monterats för att förhindra att det upprepas.
Stopp i källaravloppet med översvämning i källaren som följd. Slambrunnen full och tömning
beställd. Senaste tömning debiterad i slutet av april ‐11. Utförd?? Försök att rensa
avloppsledning misslyckades. Proffs tillkallas. Peter, Lollo och Lennart tar hand om eländet,
Åsa bistår med tvätt av trasmattor.
Högtalarna till ljudanläggningen har vid något tillfälle kopplats till en alldeles för kraftig
förstärkare, spräckts och måste ersättas. Peter har köpt och monterat 4st nya, till en kostnad
av 4000kr.
Värmepumpen servad, motor utbytt. Fakturan ej tillfredställande utformad. Leverantören
kontaktas. Roland ger en kort demonstration av inställning via fjärrkontrollen.
Föreningsmöte i kulturnämnden. Lollo deltog och fick, förutom info om andra föreningars
verksamheter, en visning av det nya biblioteksbygget – fantastiskt fint! ‐ rapporteras det.

11. Ungdomsgruppens verksamhet är åter i gång. Varannan vecka planerar man att träffas
under hösten.
12. Torpgruppen planerar, som brukligt, sitt årliga möte i hembygdsgården. Hans bokar
passande dag.
13. Övrigt.
Förslag att bjuda in någon från Långhundraledsgruppen till en fördragskväll . Styrelsen tycker
det låter trevligt och lägger det till listan för framtida programpunkter.
14. Nästa möte hålls i samband med julavslutningen 17/12, som i år hålls hos Rimbes på Ryan.
15. Mötet avslutas.
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