Protokoll från styrelsemöte nr 10
i Orkesta Hembygdsförening
2013 11 – 12

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

1. Mötet öppnades av ordföranden.
2. Föregående protokoll genomgånget, godkänt och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi
Kassören meddelar att hyra för lilla salen, avseende andra halvåret, inkommit från
pastoratet.
Föreningens konto: 272 240kr, kassa: 5 800kr.
Föreslås att vi byter bank och framledes anlitar Handelsbanken för en enklare
kontanthantering. Beslutas att frågan tas upp som en punkt vid kommande årsmöte.
Föreningen har ansökt om garantibidrag hos kulturnämnden, för tre barnaktiviteter och
kör/musik på Valborg.
4. Uthyrning
Novembers månadsvärd, Eva, får mycket att stå i: Tre helger bokade + två barnkalas.
December (Palle): Hittills en helgfest och ett föreningsmöte.
5. Genomförda aktiviteter.
Pubafton – Dålig uppslutning och inte riktigt ”rätt” musik ... kanske det ruggiga vädrets fel?
Städveckan gav ett lyckat resultat. Utemiljön blev rejält uppsnyggad. Lollo, som prickade av
punkt för punkt på sin lista, var mycket nöjd och det gläder ju resten av styrelsen.
Barnteater gavs den 10 november. Stark uppslutning när 68 pers. såg prinsessan Törnrosa
inta hembygdsgården.
6. Kommande aktiviteter.
7‐8 dec. Konstutställning med adventsfika.
Behöver vi någon form av skärmar som komplement till de begränsade väggytorna?
Ev. kan vi låna från Lion’s i Rimbo.
Förslag från Mats N. att bjuda in ytterligare utställare. Åsa kontaktar Åsa Alneng.

Servering och brödförsäljning. Infoblad ut så snart som möjligt. Skyltar sätts upp v.49.
Julgransplundring 12 jan. 2014 Musik och lekledare är fixat. Ev. underhållning för något äldre
barn? Trollkarl?
7. Takrenovering
Två offerter har lämnats in, från S Bengtsberg och PeLi Bygg. Projektgruppen jobbar vidare
och återkommer i ärendet.
8. Reparationer –
9. Projekt –
10. Post/samtal
Ordföranden kontaktades nyligen av en utsocknes medlem vars släkt har sina rötter i
Orkesta.
Som en hyllning till denna bygd önskade han låta tillverka en replik av det oblatfat i silver
som tidigare använts i Orkesta kyrka men som nu mer ingår i historiska museets samlingar.
Han undrar om Hembygdsföreningen vill bidra med en slant.
Styrelsen beslutar att tacka nej, men hänvisar till kyrkorådet. Vi skickar en ”Orkestabok”.
11. Rapporter
• Lollo har deltagit i kommunens föreningsmöte.
• De informationstavlor (9st) som finns vid kulturhistoriskt intressanta platser i socknen
är i dåligt skick. Susanne har, i jakt på originalen, kontaktat Länsmuseet och RÄ.
Förhoppningen är att vi, tillsammans med andra intressenter, ska kunna restaurera
skyltarna.
12. Övriga frågor
• Vi fortsätter att gå igenom protokoll och annat material som förvaras i källaren. Dessa
papper ska sedan lämnas till Föreningsarkivet i Vallentuna.
• Önskemål från SKUF om att uppföra en fast eldplats utanför gården. Vi föreslår en
cementring vid sandlådan, som vi planerat att ta bort. De står för ev. kostnader. De
behöver också en till uppsättning nycklar. Peter/Hans ordnar nyckel resp. larmbricka.
• Info. om SKUF’s verksamhet på torsdagar läggs till i kommande infoblad.
• Vi har fått en förfrågan från klass 5 i Gustav Vasaskolan som vill hyra lokalen för att
sätta upp en musikal i början av mars nästa år. Repetitioner, scenbygge och
föreställningar beräknas ta 4‐5 dagar (må – fre.) Styrelsen tycker att detta är ett
lovvärt projekt som bör stödjas och sätter därför hyreskostnaden till 0kr!
13. Nästa möte hålls tis. 3/12 kl 18.30

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

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

