Protokoll från styrelsemöte nr 9
i Orkesta Hembygdsförening
20130917

Närvarande: Marie‐Louis Jansson, Roland Janson, Peter Scherdin, Hans Larsson, Gunnar Bergsten,
Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Åsa Westberg.
Förhindrade: Susanne Lindstedt, Peter Rimbe, Gunnar Sundqvist, Eva Söderqvist.

1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll, nr 7 och 8, godkändes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi. Ingen förändring beträffande tillgodohavande på kontot.
4. Uthyrning. Endast en helg och ett föreningsmöte inbokat under resterande del av sept. och
okt.
Beslutas att kommande uthyrning fortsättningsvis redovisas under punkten.
5. Genomförda aktiviteter.
”Kick‐offen” blev en rasande trevlig kväll där vi samlades kring god mat, vid ett vackert dukat
bord. Animerade samtal, många glada skratt – ja, till och med lite allsång, gav ny energi inför
höstsäsongens utmaningar.
6. Kommande aktiviteter.
Pub 5/10. Musiken är bokad. Happy hour utgår. Snålt med personal – vi frågar Håkan Nilsson
och ev. någon mer.
Städvecka bokas in v. 42, inkl. två halvdagar med lunch/fika. Lollo gör ett städschema, Gugge
röjer sly och vi andra gör så gott vi kan.
Barnteater 10/11. Gunnar S har engagerat Teater Tummeliten, som spelar ”Törnrosa”
Konstutställning/adventsfika 7‐8/12. Årets konstnärer är Mats Nicklasson, måleri, och Lina
Söderberg, smide. Ev. hör vi också med Åke Westin. Ingen hyra men försäljningsprovision.
Servering och ev. hantverk. Lollo, Åsa och Eva.

Julgransplundring 12/1.
Barnloppis är en idé som får vänta till våren.
7. Takrenovering. Projektgruppen presenterade ett förslag, inklusive ritning, till renovering av
gårdens yttertak. Förslaget innebär en ombyggnad av taket över entrén, där en höjning och
en något ändrad lutning också ger möjlighet till förbättrad isolering. Skador på taket till stora
salen åtgärdas. Föreslås att renoveringen görs i två etapper, med entrén som den första.
När offerten är klar och bidrag om 30 % av kostnaden beviljats av kommunen, skickas
ansökan först till BR och sedan till Boverket.
Beslutas att anta förslaget.
8. Kommande reparationer.
Röjning – se punkt 6.
Gångstigen mellan elljusspåret och gården har nötts och ett djupt spår bildats. Fylls ut med
grus.
9. Projekt ‐ Inget att rapportera
10. Övrigt.
Beslutas om bidrag på 600kr till LIQ för hyra av sånganläggning vid pubspelning 5 okt.
Beslutas att larmet kopplas till ett antal styrelsemedlemmar för att avlasta Hans, som
tidigare hanterat alla ”utryckningar”. En påminnelseskylt sätts upp på dörren in till ”kyrkis”.
11. Nästa möte hålls 12/11 kl. 18.30.
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