Protokoll från styrelsemöte nr 3
2012 -04 – 17
i Orkesta Hembygdsförening

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

1. Mötet öppnades och ordf. hälsade välkommen till dagens möte.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Rapport från kassören anger 205 betalande medlemmar och en, så gott som,
oförändrad ekonomi, jämfört med föregående möte.
4. Hyreskontrakt. Frågan bordläggs till kommande möte.
Uthyrning/ aktiviteter. April 1+6 Maj 6+4 bokade hittills.
5. Månadsvärd. Maj – Roland, Juni– Peter, Juli– Lollo.
6. Genomförda aktiviteter
Barnteater 25/3, med ca25 betalande.
7. Kommande aktiviteter
19/4 Långhundraleden håller sitt möte i hembygdsgården . Efter mötet – servering och
föredrag av Peter Bratt, Sth Länsmuseum, om ”Storhögar och maktstrukturer”. Åsa och Lollo
fixar fika till 30 pers.
21/4 Pubafton. Peter har ordnat musik. Alla som kan deltar, de andra fåren ny chans på
söndag morgon då det ska städas upp efter kalaset.
24 + 26/4 Vårstädning runt gården. Fällt ris och sly på baksidan smalas ihop och körs till
brasan. Gugge kommer med traktor, vi andra med starka armar och gott humör. Lunch resp.
fika serveras. Peter och Lollo fixar.
30/4 Valborgsfirande i samarr. med MOIF. Peter köper facklor och fyrverkerier. Brandvakt
01.00 ‐05.00 som vanligt?
13/5 Trädgårdsdag. Vi hör med Anette Rambring, Frösunda, om hon vill vara med och visa
sina trädgårdsprodukter i betong. Kaffeservering. Flygblad med vårprogrammet på baksidan,
ut snarast. Åsa och Lollo.
Vuxenteater – Kim? Till hösten. Peter tar kontakt.
8. Reparationer – genomförda. Gunnar S har bytt termostat på det trasiga elementet.
9. Reparationer – kommande.
Målning scen och källare. Peter och Lollo.
Toadörr och golvsocklar. Hans och Lennart.
Rengöring av värmepump och takarmaturer i stora salen.
10. Rapporter
Bidragsansökan hos kommunen och Boverket. Under behandling. Gunnar S.

Renovering yttertrapp –
11. Nästa styrelsemöte hålls 31/5 18.30 i hembygdsgården.
12. Övriga frågor.
Paula Johansson informerar om att en grupp föräldrar och markägare jobbar vidare med
förslaget om en gångväg mellan hembygdsgården och Söderby vägskäl/ridhus. Föreningen
stöder helhjärtat projektet men beslutar att inte engagera sig aktivt.
Lagfart på hembygdsgården? Inget papper finns i arkivet. Lollo hör med Carl‐Axel Ohlsson
om han känner till något i frågan.
Våravslutning. Förslag att göra en liten tur med båt, som omväxling. Kanske till Tallin, i början
av hösten.
13. Mötet avslutades.

………………………………………
Åsa Westberg
sekreterare

………………………………………..
Marie‐Louise Jansson
justeras

