Protokoll från styrelsemöte nr 1
i Orkesta Hembygdsförening
2013 – 02 12
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Susanne Lindstedt, Peter Scherdin, Gunnar Bergsten, Hans
Larsson, Peter Rimbe, Elisabet Wass.
1. Mötet öppnas och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Föregående protokoll godkänns och läggs tillhandlingarna. Gunnar B framförde förslag att ta
upp under övriga frågor om att utse en grupp som tar sig an översynen av föreningens
stadgar.
3. Ekonomi. Elisabet meddelade att föreningens resultat‐ och balansräkning färdigställs till
årsmötet. Elisabeth meddelade vidare att slutfakturan på 6 381 kr från Vallentuna glas för
fönserreparationerna skickas till berörd hyresgäst.
Elisabeth informerade också att nya inbetalningskort ska skickas ut. Innan utskick görs en
uppdatering av medlemsförteckningen.
Fakturan på 14 200 kr för inköp av bord och stolar har kommit in .
4. Uthyrning – kontrakt
Med hänsyn till bl.a. brandtillsyn gjordes vissa justeringar i hyreskontraktet, bl.a. om antalet
personer som får vistas i lokalen. Beslutades att det nya hyreskontraktet ska börja gälla från
den 1 juli 2013.
Lollo informerade om olika förfrågningar med intresse av att hyra lokalen, bl.a. yogakurser,
bakning, hjärt‐ och lungräddningskurser och aktiviteter för funktionshindrade.
5. Månadsvärdar
April – Hans Larsson
Maj – Gunnar Bergsten
Juni – Peter Rimbe
6. Genomförda aktiviteter
Julgransplundringen i januari 2013 var lyckad och kaffebröd och godispåsarna räckte till för
alla. Konstaterades dock att det gick åt mer än 1 l mjölk till kaffeserveringen.
7. Kommande aktiviteter
‐ Årsmötet äger rum den 24 februari kl. 18.00.
‐ Barnteater den 10 mars 2013.
‐ Pubafton den 13 april 2013 (Peter Rimbe tar kontakt med den tvåmanna orkester vi
tidigare anlitat).
‐ Vecka 17 (22 – 28 april 2013) beslutades bli städvecka.
‐ Valborgsmässofirandet den 30 april 2013 anordnas med Idrottsklubben.

‐
‐

Susanne L kontaktar Jan Wirstad om föredrag om Långhundraleden – antingen den 21
maj eller den 28 maj 2013.
12 maj 2013 ‐ gökotta vid Granbyhällen.

8. Reparationer
Genomförda reparationer är lagning av bord, lås till källardörr, rivning av hyllor och
uppsättning av nya hyllor i källaren. Service av värmepump och luftning av radiatorer.
Kommande reparationer är utbyte av termostater, fortsatt hyllprojekt och rensning av
källaren.
9. Övriga frågor
Diskuterades ansökan till Boverket och begärda offerter när det gäller takreparationerna.
Beslutades att ett särskilt styrelsemöte anordnas för att gå igenom inkomna offereter och
ansökan till Boverket. Mötet beslutades äga rum den 11 april 2013.
Beslutades att utse en grupp för översyn av föreningens stadgar.
10. Nästa möte äger rum den 24 februari 2013 kl. 18.00.
11. Mötet avslutas.
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Susanne Lindstedt
sekreterare
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Marie‐Louise Jansson
justeras

