Protokoll från styrelsemöte nr 11
i Orkesta Hembygdsförening
3 dec 2013

Närvarande: Mari‐Louise Jansson, Hans Larsson, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Peter Rimbe, Peter
Scherdin, Roland Janson,
Förhindrade: Gunnar Bergsten, Gunnar Sundqvist, Susanne Lindstedt, Elisabet Wass.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Föregående protokoll till handlingarna utan åtgärd.
3. Ekonomi. Rapport från kassören visade ett tillgodohavande på 264 863kr. Lämnades också
en kort redovisning av elförbrukning hittills i år.
Elisabet har meddelat ordförande att hon, på grund av hög av hög arbetsbelastning, avsäger
sig posten som kassör för kommande år.
4. Uthyrning i dec.
Palle är månadsvärd.
4/12
Föreningsmöte
7‐8/12 Konstutställning med adventsfika
14/12 Fest.
16/12 Föreningsmöte
Vi har haft problem med värmen vid några tillfällen, för kallt på ”kyrkis” och onödigt varmt i
stora salen beroende på termostater som varit felställda. Viktigt att kolla inställning på
luftvärmepumpen och elementen efter uthyrning och vid omslag i vädret.
5. Genomförda aktiviteter –
6. Kommande aktiviteter
Konstutställning/adventsfika 7‐8 dec. Tillräckligt med personal. Alla som kan, träffas och
ställer i ordning på fredag då även några av utställarna kommer och hänger sin konst.
Inköp till serveringen – Åsa, Gugge levererar en gran.
Samling kl 10.00 på lördag.
Julgransplundring 12 jan. Under kontroll.
Årsmöte hålls 23 feb 2014 i Orkesta Hembygdsgård.

7. Takprojektet
Gunnar S har lämnat in en skrivelse till kommunen med en ansökan om bidrag till kommande
renovering av taket. Chanserna att få pengar från Boverket och/eller kommunen är dock inte
så stora och därför undersöker vi också möjligheten att söka pengar från någon fond.
8. Reparationer – genomförda.
Diskmaskinen är servad och handtaget till ugnsluckan fastskruvat.
9. Övrigt
Beslöts att skaffa brandvarnare som kopplas till larmet.
Beskedet om fri tillgång av hembygdsgården mottogs med stor glädje i musikalgruppen i
GVS.
10. Nästa möte blir ons. 8 januari kl. 18.30.
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Åsa Westberg
sekreterare

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

