Protokoll från styrelsemöte nr 8
i Orkesta Hembygdsförening
20130826
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Peter Scherdin, Peter Rimbe, Gunnar Sundqvist, Hans Larsson,
Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, Eva Söderqvist, Elisabet Wass, Åsa Westberg.
Förhindrade: Gunnar Bergsten, Roland Janson, Susanne Lindstedt.

1. Mötet öppnades av ordförande, som hälsade oss alla välkomna till en ny säsong.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och kompletterat under punkt 10.
3. Ekonomi. På kontot 243 199kr. Förväntade transaktioner är hyresintäkt från Vallentuna
pastorat och räkning från ICA Lindholmen (midsommar + div.).
Antalet medlemmar – 203 st.
4. Uthyrning. Än så länge ser det luftigt ut i bokningskalendern, totalt 3 helger och något möte
under sept. ‐ okt.
Hyresgästen 3/8 har inte betalt, trots påminnelse. Kassören skickar en ny anmodan.
5. Månadsvärdar.
Sept. – Lotta
Okt. ‐ Gunilla
Nov. – Eva
Dec. – Palle
6. Genomförda aktiviteter.
Midsommarfirandet gick bra i år. Rutinerna sitter där och vi fick god hjälp av nya och gamla
förmågor. Ekonomisk sammanställning kommer.
I ett brev från MOIF ställs ett förslag om att samarrangera firandet och flytta det till
fotbollsplanen. Styrelsen kommer, efter diskussion, fram till att en stor del av charmen med
”vårt” firande är själva platsen, som nog är som vackrast just vid midsommar. Gården, med
kök, toaletter och förråd, fungerar utmärkt för ändamålet. Den fantastiska tillströmningen av
glada firare tar vi som ett kvitto på att arrangemanget är uppskattat.
Vi tackar därför nej till förslaget om gemensam midsommar, men hoppas på att återuppta
Valborgstraditionen – om inte MOIF vill ta hand om den på egen hand ?...
Pilgrimsleden i Markim‐Orkesta‐Frösunda invigdes 25/8. Föreningen deltog med en
fotoutställning.
7. Kommande aktiviteter.
Kick‐off 31/8. Peter R, Lotta och Gunilla tar hand om förberedelserna. Alla vi andra ansvarar
för att det blir en trevlig kväll!

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Pub 5/10. Peter R letar upp ett lämpligt (lagom kostsamt) band. Nytt för denna gång är att vi
har ett lokalt förband, som bett att få komma och spela. Vi tackar självklart ja.” Happy hour”
utgår.
Barnteater 10/11. Teater Tummeliten. Gunnar S, Lotta och Peter R.
Adventsfirande/ Konstutställning 7‐8/12.
Vi kontaktar Mats Nicklasson, Lina Söderberg och Åke Vestin.
Vuxenteater och en ”Barnloppis” finns också som förslag.
Elisabet kontaktar GVS klass 6 och hör om någon ungdomsverksamhet planeras under året.
Lollo kollar med kyrkan om SKUT fortsätter sin verksamhet på torsdagar.
Takrenovering. Inget beslut taget, projektgruppen starkt underrepresenterad vid mötet.
Mötet föreslår att gruppen sammanträder och presenterar ett förslag inför nästa
styrelsemöte.
Kommande reparationer.
Röjning av sly fortsätter och tomten snyggas till där så behövs.
Nya termostater har inhandlats, monteras vid tillfälle.
Projekt
Gång/cykelvägen. Det faktum att kommunen anser en arkeologisk utgrävning av det aktuella
området för kostsam, gör att projektet verkar ha gått i stå. Alternativ sträckning vore en
möjlighet. Vi avvaktar nästa steg i frågan.
Boullebana. Planerna skjuts på framtiden (som, i det här fallet, inträffar tidigast till våren).
Övrigt
Hållare för pappershanddukar till toaletterna köps och monteras.
Förslag att, till våren, åter igen bjuda in kommunpolitikerna till en ”frågekväll”.
Oron och missnöjet med att det nya bostadsområdet vid Hagmarken skulle komma att kallas
Lillholmen, visade sig obefogad. På samhällskontoret säger man sig inte känna till namnet
och något sådant namnförslag finns inte.
Nästa styrelsemöte 18/9 kl 18.30.
Mötet avslutades.

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

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

