Protokoll från styrelsemöte nr 1
i Orkesta Hembygdsförening
2014 – 01 08
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Susanne Lindstedt, Peter Scherdin, Gunnar Bergsten, Elisabet
Wass, Roland Jansson, Eva Söderqvist, Peter Rimbe, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg.
1. Mötet öppnas och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Föregående protokoll behandlades. Lydelsen punkt 7 ändrades till: Bordlagt till kommande
möte. I övrigt godkändes protokollet.
3. Ekonomi. Elisabet lämnade en ekonomirapport och redovisade föreningens
tillgodohavanden, som vid 2013 års utgång uppgick till 265 674 kr. Lollo meddelade att
Vallentuna kulturnämd lämnat ett bidrag på 6 000 kr och att konstutställningen i december
2013 inbringat 4 885 kr.
Frågan om kassörsposten diskuterades och ny kassör bör rekryteras så fort som möjligt.
Enligt tidigare beslut ska föreningen byta bank – från Swedbank till Handelsbanken .
Styrelsen beslutade att Lollo och Elisabet tar kontakt med Handelsbanken för att ordna med
bytet.
4. Uthyrning
Rampen ska vara skottad till den 18 januari så att den blir tillgänglig för hyresgästen.
Bygdegården är uthyrd till Arbetsgruppen Långhundraleden den 30 januari, 18.00 – 21.00
Lollo ordnar med smörgåsar för arbetsgruppen.
5. Månadsvärdar
Åsa är månadsvärd för januari
Gunilla för februari
Lotta för mars
Peter Rimbe för april
Susanne för maj
6. Genomförda aktiviteter
Konstutställningen i december 2013 var uppskattad och lyckad och inbringade 4 885 kr.
7. Kommande aktiviteter
Julgransplundringen är den 12 januari 2014 med start kl. 14.00.
Årsmötet äger rum den 23 februari 2014 kl. 18.00. Arbetet med föreningens stadgar
aktualiserades och styrelsen beslutade att detta arbete fortsätter.

Barnteatern äger rum den 23 mars 2014. Gunnar S har meddelat att uppsättningen blir Tre
små grisar.
Preliminärt datum för räkafton beslutades till den 29 mars 2014.
Valborgsfirandet diskuterades. Beslutades att Idrottsklubben får ansvara för arrangemanget ,
men att hembygdsföreningen erbjuder sina tjänster om hjälp behövs. Lollo meddelar
Charlotte detta.
Plantbytardag beslutades till den 17 maj 2014.
Besök på Snickartorp i samband med Gökottan i maj 2014 diskuterades. Beslutades att
Susanne tar kontakt med Per Kristiansen på Snickartorp för lämplig dag.
8. Reparationer
Gunnar Bergsten redogjorde för arbetet i projektgruppen för takrenoveringen . Enligt vad
projektgruppen kommit fram till är möjligheterna att få bidrag från Boverket till
takrenoveringen oerhört små, varför projektgruppen nu vänt sig till Vallentuna kommun.
Gunnar B och Roland har haft kontakt med Örjan Lid, Vallentuna kommun, om föreningens
planerade takrenovering. Kommunen kan inte lämna bidrag till investeringar, men Lid lovade
undersöka andra bidragsmöjligheter. Gunnar B har tagit fram och tillställt Lid underlag för
detta. Gunnar B ska återkomma till Lid i mitten på januari 2014.
Gunnar B ska även ta kontakt med konsultföretaget Ekubi AB, ett företag som har
specialiserat sig på att hitta bidragsgivare och/eller andra lösningar för projekt som kan
finansieras med EU‐bidrag.
9. Informationstavlor
Arbetet med att hitta kartunderlaget m.m. till informationstavlorna fortsätter och Susanne
tar kontakt med kommunen för det fortsatta arbetet.
10. Gångvägen
Lollo ska höra med kommunen vad som händer med gångvägen till bygdegården.
11. Nästa möte äger rum den 11 februari 2014 kl. 18.30.
12. Mötet avslutas.

…………………………………………………………
Susanne Lindstedt
sekreterare

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

