Protokoll från styrelsemöte nr 5
i Orkesta Hembygdsförening

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

1.
2.
3.
4.

Mötet öppnades och ordförande hälsade oss välkomna.
Föregående protokoll. Genomgång vid nästa möte.
Ekonomi. Inget att rapportera.
Uthyrning – översyn av hyresavtal och prislista. Vi tar fram exempel på utformning av
kontrakt, t.ex. de som används vid uthyrning av kommunens samlingslokaler.
5. Månadsvärdar. Peter ordnar nycklar till Palle (augusti).
6. Genomförda aktiviteter. Gökotta 27/5. 8 stora och 2 små deltagare .
7. Kommande aktiviteter.
Midsommarfirande. Tack vare vår rutin och våra samlade erfarenheter, är förberedelserna
redan påbörjade och de olika arbetsuppgifterna fördelade, men några frågor återstår att
lösa: Kan vi hitta en skrinda till? Och en chaufför till den? Vi hör med traktorförare i
bekantskapskretsen.
Har vi vinster till alla lotterier och till pilkastningen?
Rurlings och Wallbergs – kommer de, som vanligt? Gunnar S kollar.
Måndag 18/6 kl.18.00 Alla träffas för avstämning. Fotoutställningen monteras.
Torsdag 21/6 kl.18.00 Midsommarstången kläs.
Fredag 22/6 kl. 9.00 (?) Förberedelser. 12.30 kör vi i gång maskineriet.
Långhundraleden – föreläsning. Susanne (ny representant i gruppen) bokar in en föreläsning
till hösten.
Vuxenteater – punkten bordlagd.
8. Reparationer, genomförda –
9. Reparationer – kommande.
Vattenutkastare på utsidan. Gunnar S kontaktar Jonas och hör hur vi bör gå till väga.

10.
11.

12.
13.
14.

Yttertrappan – renovering. Offerter intagna. Beslutas anta lägsta bud. Reparationen påbörjas
så snart det är möjligt.
Bidrag – kommunen. Gunnar S har fortsatt kontakt.
Nya biblioteket. Föreningen är inbjuden att delta med en programpunkt, i samband med
invigningen av det nya biblioteket i Vallentuna. Vi har tackat ja, och börjar fundera över
lämplig presentation av föreningen.
Nästa möte. Vi träffas för städning och en första summering sönd 24/6 kl 9.00
Övrigt. Inga övriga frågor.
Mötet avslutades.

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

…………………………………………………..
justeras
Marie‐Louise Janson

