Protokoll från styrelsemöte nr 4
I Orkesta Hembygdsförening
2013 – 03 – 21
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Gunnar Bergsten, Gunnar Sundqvist, Gunilla Forsberg, Lotta
Forsberg, Peter von Schoultz, Elisabet Wass, Peter Scherdin, Åsa Westberg.
Förhindrade: Roland Janson, Hans Larsson, Susanne Lindstedt, Eva Söderqvist.
1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkomna och riktade sig då särskilt till styrelsens
nya medlemmar.
2. Föregående mötesprotokoll . Numreringen av kallelser och protokoll hade kommit i
oordning och justerades: aktuella möten är nr 2 och 3.
3. Ekonomi. Behållning i kassa och bank uppgick till 175 072kr. Fler medlemsavgifter förväntas i
slutet av månaden.
PM från Bygdegårdarnas Riksförbund angående avsättning av medel i reparationsfond.
Det är ju aktuellt för oss och kommer att behandlas så snart tiden medger.
En ny stege, modell lång, har inhandlats för ca 4000kr + moms.
4. Uthyrning. Mars blev en lugn månad – få uthyrningar och bara barnteatern i eget
arrangemang, april ser ut på ungefär samma sätt.
5. Månadsvärdar. April – Hans
Gugge och Peter byter ”värdmånad: Peter – maj. Gugge – juni.
6. Genomförda aktiviteter
Årsmötet hölls utan komplikationer. 21 deltagare, 3 nya styrelsemedlemmar och flera bra
förslag inför det kommande årets aktiviteter är ett sätt att summera kvällen.
Barnteatern hade något färre besökare än senast, entusiasmen hos publiken var dock den
samma som vanligt.
7. Kommande aktiviteter
Slamtömning utförs under april.
Pub 13/4 Peter R håller i trådarna med hjälp av volontären Robert Lundström och de i
styrelsen som kan, bistår. Söndagens städpatrull ser ut att komma från socknens norra delar.
Infoblad om Puben delas ut v 14.
Städdagar planeras v 17, tisdag f. m och torsdag e. m.
Valborg? Eftersom MOIF backat ur, ställs frågan: Kan vi dra lasset själva?
Mindre brasa (ingen tömning av trädgårdsavfall), tillstånd, kiosk? Minst 10 pers behövs.
Det vore tråkigt att behöva ställa in ett uppskattat och välbesökt arrangemang. Vi letar
frivilliga.
Gökotta 12/5kl 8.00 vid Granbyhällen. Vi invitera Hembygdsföreningen i Markim.
Lollo kontaktar Johannes Söderqvist, präst i pastoratet och mycket kunnig när det gäller
runstenar. Har vi tur, kommer han och berättar för oss om runor och ristningar.

Föredrag om Långhundraleden 21/5 kl 19.00 J Wirstad.
Plantbytardag 25/5 kl 12 – 15. Servering.
8. Enkätsvar:
Robert Lundström – aktivitetsförslag
A Sternegård ‐ pilgrimsled
Maria Wiberg – utdelning av flygblad
Lollo och Peter v S. har träffat Robert, som presenterade en diger lista med förslag till
aktiviteter. Vi tar glatt till oss denna och funderar på hur vi bäst kan förverkliga idéerna.
Anneli Sternegård kontaktade Peter v S. angående projektet med att utforma en
pilgrims/vandringsled genom Markim‐Orkesta‐Frösunda. Projektet drivs främst av
Vallentuna församling, men tanken är att även kommunen, hembygdsföreningarna och
naturskyddsföreningen skall göras delaktiga. Självklart uppmuntrar vi initiativet och ser gärna
att en arbetsgrupp bildas.
Vi ser över utdelningsområdena och tar tacksamt emot hjälp när den nya fördelningen är
klar. Peter R. tar fram en kartskiss över området så det hela blir lättöverskådligt.
9. Reparationer – kommande
Termostaterna på elementen behöver bytas ut.
Städning i källaren fortsätter.
10. Takgruppen – rapport
En översyn visar på brister, bl.a. läckage i taket i hallen och över fönster mot söder i stora
salen. En mer ingående inspektion görs så snart vädret tillåter.
Protokoll för dokumentation av status på fastighet och omgivande mark har rekvirerats från
BR. Genomgång påbörjas under städveckan.
11. Nästa möte hålls torsdag 11/4 kl 18.30

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

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

