
Protokoll från styrelsemöte nr 2 

 2014-02-11 

i Orkesta Hembygdsförening 
 

 

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Scherdin, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, Gunnar 

Bergsten, Susanne Lindstedt, Hans Larsson, Eva Söderqvist. 

Förhindrade: Peter Rimbe, Gunnar Sundqvist, Elisabet Wass, Roland Janson 

 

1. Mötet öppnades . 

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna. 

3. Ekonomi. Redovisning av föreningens tillgångar på konto/kassa – 285 047kr. 

Hittills har inkommit medlemsavgifter från 153 medlemmar (hushåll) för 2014. 

Beslutat byte av bank, från Swedbank till Handelsbanken, genomförs under kommande 

vecka. 

4. Uthyrning under feb – mars redovisas. Två lugna månader, där föreningens egna aktiviteter 

ser ut att dominera tillsammans med GV skolans musikalproduktion. 

5. Genomförda aktiviteter.  

Julgransplundringen 12/1 var en välbesökt och uppskattad tillställning. Runt 60 stora och små 

dansade runt granen till spelmännens musik och under Kerstin Lindströms trygga ledning. I 

fiskdammen nappade det. som vanligt, bra. 

6. Kommande aktiviteter. 

Årsmöte 23/2. Utlyst via affischering, flygblad och hemsida. 

Peter R ordnar med förtäring. 

Verks.hetsplan- och verksamhetsberättelse -  Lollo och Åsa 

Barnteater 23/3 – klart.  

Räkafton 29/3 Musik? Inbjudan ut efter årsmötet. Peter R dirigerar och vi andra verkställer 

efter bästa förmåga. 

Plantbytardag 17/5 ”Damerna” arrangerar. 

Gökottan planeras i år hållas vid Snickartorp 18/5, där vi får möjlighet att se den pågående 

renoveringen av torpet. 

7. Takrenovering . 

Rapport från projektgruppen. Gunnar B meddelar att man varit i kontakt med Örjan Lid, 

kommunstyrelsen, för att undersöka möjligheten till kommunalt bidrag till projektet. Svar 

väntas inom de närmast veckorna.  



Man har också anlitat förtaget Ecubi, som hjälper föreningar att söka vägar för finansiering av 

projekt och verksamhet.  

Förslaget i vårt fall är att söka fondmedel, i första hand från Allmänna arvsfonden. 

Förutsättningen för att komma i fråga som bidragstagare är att ha en tydlig vision när det 

gäller föreningens syfte och verksamhet: en handlingsplan där projekt och målgrupper 

definieras.  

Gruppen jobbar vidare med frågan och styrelsen samlas till ett arbetsmöte lör. 15/3 kl. 9.00. 

 

8. Övriga frågor. Förslag att anordna någon form av barn/ungdomsaktivitet under skolloven. 

Vi funderar vidare på den goda idén och samlar förslag till tänkbara aktiviteter. 

9. Nästa möte. Datum bestäms vid det konstituerande mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................  ................................................. 

sekreterare   justeras 

Åsa Westberg   Marie-Louise Jansson 

 

 

 

 

 


