Protokoll från styrelsemöte nr 1
i Orkesta Hembygdsförening
2013 – 01 09
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Susanne Lindstedt, Peter Scherdin, Gunnar Bergsten, Hans
Larsson, Gunnar Sundqvist, Elisabet Wass, Roland Jansson.
1. Mötet öppnas och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Föregående protokoll godkänns och läggs tillhandlingarna. Gunnar S redovisade sina
kontakter med Elverket angående föreningens höga elförbrukning våren 2012. Det visade sig
att förbrukningen stämde med debiteringen. Gunnar S har fortsatt bevakning av föreningens
eldebitering.
3. Ekonomi. Elisabet meddelade att ekonomin är oförändrad sedan den senaste rapporteringen
i december 2012. Elisabet ska försöka få in medlemmarnas mailadress för att underlätta
kotakterna med medlemmarna. Elisabet ska undersöka om byte av bank skulle kunna ge
lägre bankavgifter.
Beslutades att minst tre offerter ska tas in på ombyggnaden av taket. Hans Larsson tar in
offert från Ormsta bygg och Roland Jansson från Wåhlins. Peli bygg AB har redan lämnat en
offert på 342 000 kr inkl. moms.
Diskuterades att avsätta pengar till ett reparationskonto för framtida underhåll och
reparationer.
Lollo Jansson meddelade att vi fått 5 520 kr i kulturbidrag från kommunen.
Gunnar S bevakar bidragsansökan till Boverket.
4. Uthyrning – kontrakt
Uthyrningskontraktet i stort sett färdigställt, vissa smärre ändringar diskuterades. Lollo
Jansson tar upp ändringarna med Peter von Schoultz.
5. Månadsvärdar
Januari – Susanne
Februari – Åsa
Mars – Peter Scherdin
6. Genomförda aktiviteter
Konstutställningen under helgen andra advent 2012 var uppskattad och välbesökt. Nettot
blev drygt 3 000 kr.
7. Kommande aktiviteter

Julgransplundringen är den 13 januari med start kl. 14.00.
Årsmötet äger rum den 24 februari kl. 18.00. Alla styrelsemedlemmar uppmanades att läsa
igenom stadgarna och komma med förslag om eventuella ändringar.
När det gäller barnteatern tar Gunnar S kontakt med Agneta, Teater Tummeliten och
bestämmer något datum för barnteater i mars 2013.
Diskuterades att få igång en aktivitetsgrupp som kan anordna pubafton. Ledamöterna
uppmanades att ta kontakt med någon medlem som kan tänkas ställa upp i
hembygdsföreningens aktiviteter. Datum för pubafton reserverades till den 13 april 2013.
Valborgsmässofirandet den 30 april 2013 anordnas med Idrottsklubben, som kontaktas om
detta. Midsommarfirande ska arrangeras.
8. Reparationer
Hänvisades till det pågående arbetet med reparationer, som redovisats i tidigare protokoll.
9. Nästa möte äger rum den 12 februari 2013 kl. 18.30.
10. Mötet avslutas.

…………………………………………………………
Susanne Lindstedt
sekreterare

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

