Protokoll från styrelsemöte nr 7
i Orkesta Hembygdsförening
2013 – 06 – 10
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Gunnar Sundqvist, Elisabet Wass, Peter
Scherdin, Peter Rimbe, Roland Janson, Gunnar Bergsten, Eva Söderqvist, Susanne Lindstedt, Åsa
Westberg.
Förhindrade: Hans Larsson, Lotta Forsberg.

1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi.
Föreningens ekonomiska status så gott som oförändrad sedan senaste rapporten.
Medlemsantalet har ökat något.
Växelkassa inför midsommarfirandet är ordnad och banken har meddelats att vi gör en större
kontantinsättning efter helgen.
4. Uthyrning.
Bokningar fyra av fem helger, inklusive vårt eget midsommarfirande, gör att månadsvärden
har fullt upp i juni, juli har än så länge endast en uthyrning.
5. Månadsvärd
Juni – Gugge
Juli – Lollo
6. Genomförda aktiviteter.
Plantbytardag 25/5 blev lyckad också i år. Ca 40 entusiaster träffades och lät sitt gröna guld
cirkulera. Många av besökarna kom tomhänta men de som hade sitt överskott med, sålde
för glatta livet ‐ och sen kunde ju alla byta med varandra!
Föredrag om Långhundraleden 21/5. Jan Wirstad från Arbetsgruppen Långhundraleden
lotsade oss, medryckande och med stort kunnande, längs den forna vattenleden. Från
inloppet i Österåker, genom bl.a. Vada och Frösunda och vidare mot Gamla Uppsala. Många
av oss gick hem med nya eller fördjupade kunskaper, några sågs till och med ha ett exemplar
av gruppens nya bok under armen.
7. Kommande aktiviteter.
Midsommar.
Torsdag – Bord och bänkar ut. Fler bänkar behövs. Peter R fixar.
Skrindor. Nisse, Sören och Gugge kör, Urban? Roland kollar.
Parkering. Ca 150 bilar. Carl‐Axel – parkeringsvakt.
Personal. Ca 40 pers. behövs.
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Fotoutställning. Palle har skärmar som vi får använda. Monteras under veckan Bildspel?
Peter v S.
Musiker och dansledare – klart.
Lotter, fiskdamm, pilkastning, mids.spel, chokladhjul och tombola – 10kr.
Kaffebröd – tiggeri pågår. Lollo har lista på sorter och mängder.
Personal – nya och ”gamla” frivilliga
Avstämningsmöte för alla inblandade månd 17/6 18.30.
Björkar och ris till stången – Gugge.
Sopptunnor – lånas in extra.
Pris‐ och infoskyltar ses över.
Inköp från ICA – Åsa, övriga – Peter R
Lotterivinster. Mattor, varukorg x 2 + div. mindre vinster finns. Återstår att skaffa vinster till
ett lotteri samt priser till pilkastningen.
Utdelningsområden. Ny förteckning över utdelare och vikarier i resp. område har upprättats.
Totalt delar vi ut ca 580 flygblad (inräknat de ”utsocknes”) per tillfälle.
Reparationer, kommande.
Termostater till elementen inhandlas och monteras.
Projekt.
Boulebanan – ingen rapport. (Hans frånvarande)
Taket – Plåtslagare har konsulterats för utlåtande inför kommande reparation. Ny ritning
gjord som ger plats för bra isolering. Ansvarig grupp jobbar vidare med frågan.
Övriga frågor.
Det nya bostadsområdet vid Kulla marknadsförs i annonseringen under namnet ”Lillholmen”.
Detta känns aningen konstruerat och kan lätt förväxlas med ”Lindholmen”. Varför inte
behålla namnet ”Hagmarken”? Styrelsen uppdrar åt Eva att författa en skrivelse där förslaget
presenteras för områdets arkitekt.
Kurs/introduktion i hjärt‐lungräddning med hjärtstartare. Vi tackar nej till att arrangera.
Sommaravslutningen omvandlas i år till en Kick‐off inför hösten. 31/8 se vi i Hembygdsgården
Nästa möte 31/8 kl 18.30.
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Åsa Westberg
sekreterare
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Marie‐Louise Jansson
justeras

