Protokoll från styrelsemöte nr 5
i Orkesta Hembygdsförening
11 april 20130428
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Peter Rimbe, Hans Larsson, Susanne Lindstedt, Gunnar Sundqvist,
Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, Eva Söderqvist, Roland Janson, Åsa Westberg.
Förhindrad: Gunnar Bergsten, Elisabet Wass.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen. Nya styrelsemedlemmen Eva
Söderqvist presenterade sig.
2. Genomgång av föregående protokoll. Peter Rimbe, som inte stod att finna varken som när‐
eller frånvarande, infogas i den senare kategorin.
3. Ekonomi. Kassören meddelade, skriftligen, att vår totala behållning uppgår till ca 233 000kr,
vilket skulle vara en ökning med nära 60 000 sedan förra mötet. Vi ber om en mer detaljerad
redovisning till nästa möte.
Ett PM har kommit från BR angående avsättning av medel i reparationsfond.
En ny, lång stege har inköpts till en kostnad av 4000kr + moms.
4. Uthyrning. Mars – april har varit lugna månader medan det, som vanligt, börjar bli fullbokat i
maj och juni.
5. Månadsvärdar. Maj – Peter R. Juni – Gugge.
6. Kommande aktiviteter.
Pub 13/4 Peter, Susanne, Roland, Eva och Åsa träffas 19.00. Robert Lundström kommer också
och hjälper till i baren.
Lollo, Gunilla, Lotta och Palle tar hand om städningen på söndag .
Städdagar 23 och 25 april. Lollo gör en lista på olika uppgifter som behöver utföras.
Valborg. Tyvärr blir vi tvungna att ställa in årets firande p.g.a. personalbrist, men hoppas att
det är en engångsföreteelse och siktar mot ett traditionellt firande nästa år igen.
Gökotta 12/5 kl.8 00 vid Granbyhällen. Markims Hembygdsförening får en inbjudan även i år.
Ev. programpunkt (”runor och ristningar” eller ”ornitologi”) ännu ej spikad.
Långhundraleden – föredrag 21/5 19.00.
Plantbytardag 25/5 kl. 12 – 15 Lollo och Åsa
Midsommarfirande. Planeras vid nästa möte.
7. Rapporter
Gångväg ICA – IP. Kommunen tar in anbud. Utgrävningarna fortsätter och vi har erbjudits en
visning/litet föredrag. Låter trevligt, vi ser efter när det kan vara lämpligt.
8. Utdelning av flygblad. Frivilliga engageras. Peter R ordnar en karta över utdelningsområdet.
9. Reparationer – kommande
Slamtömningen som var bokad kunde inte genomföras då brunnen var frusen. Nytt försök
senare i vår. Tack vare Palles kontakter, kommer vi undan med bara en tömningsavgift.
10. Boulebana. Hans och Gugge utformar ett förslag till anläggningen.

11. Övrigt. Lekledare till midsommar saknas. Alla uppmanas söka i bekantskapskretsen.
12. Nästa möte 16/5 18.30.
13. Mötet avslutades.

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

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

