Protokoll från styrelsemöte nr 4
2014-03-18

i Orkesta Hembygdsförening

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

Mötet öppnades .
Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
Ekonomi. Anita, som ny kassör, framförde följande synpunkter på bokföringen:
Premien för försäkring via Bygdegårdarnas Riksförbund (BRF) betald två gånger 2013. Halva
premiebeloppet överförd till årets resultatrapport.
Mellanskogskontot, drygt 600 kr, kommer att slutregleras.
Tre depositionsavgifter, 4.500 kr, som skall återbetalas till hyresgäster bokas som skuld i
löpande resultat.
Konsultarvodet i årets budget som bl.a. skall användas vid arbetet med bidragsansökan till
Bygdegårdens upprustning bör bokas som ett särskilt konto.
Medlemsavgifter för 2014, bokade men inte betalda, uppgår till 16.400 kr och har tillförts
konto 3010.
Enligt föreningens stadgar skall 10 % av årsvinsten återföras till en reparationsfond. Avser
tiden sedan 2001. Bokas på eget konto i fortsättningen.
Ordförande och Anita kommer att lämna en ekonomisk årsredovisning till BRF, dels därför
att det står i deras stadgar, och dels för att det är viktigt att kunna synliggöra för kommunen
vid en eventuell framtida ansökan om bidrag hur mycket ideellt arbete som utförs av
föreningens styrelsemedlemmar. Vi får också själva en överblick över hur mycket arbete som
faktiskt läggs ner på Gården. BR rekommenderar att vi bör eftersträva ett bra samarbete med

kommunen.
Ordförande har varit i kontakt med My Fransson, verksamhetsutvecklare för ”Ung i
bygdegården” på Bygdegårdarnas riksförbund. Hon har lovat att komma till oss på ett
styrelsemöte – lämpligast nästa möte – för att informera om bl.a. förfarande vid
bidragsansökningar.
Uthyrning mars: Ganska lugnt, våra egna aktiviteter tar över: barnteater, ev. räkafton (i mån av
deltagare), GV-skolans musikal som flyttats fram till vecka 14.
Genomförda aktiviteter. Årsmöte 23/2. 25 deltagare inkl. styrelsen, se i övrigt mötets protokoll.
Frågor som togs upp på årsmötet: Lars källa känner vi till. Den ligger i Markim, vars
hembygdsförening liksom kyrkan bör informeras om förslaget till årsmötet.
Filmvisning - god idé som skall tas till vara.
Fågeltorn – ett ärende för Naturskyddsföreningen, inte för oss.
Bredband till gården? Gunnar S har kontakt med Elverket, det ska dras ut fiberkabel till
Lindholmen, säkert i höst, men kanske t o m till våren.
15 mars, kl 9 – 12; Styrelsemöte med ”brainstorming” rörande föreningens framtida visioner
och verksamhet. Särskilt fokus på underlag till bidragsansökan från Allmänna Arvsfonden.
Kommande aktiviteter.
Barnteater 23/3 – klart. Synpunkt på Facebook om valet av teater. Förslag till svar utformat
av Peter von S. bifölls.
Räkafton 29/3. Peter R dirigerar och vi andra verkställer efter bästa förmåga. I nuläget 23
anmälda inkl styrelsen; dvs. även de som ”tjänstgör” under kvällen. Räcker inte. Minst 50
betalande deltagare krävs för genomförande. Arrangemanget ställs in vid för få anmälningar.
Peter R och Eva ansvariga.
Plantbytardag 17/5: ”Damerna” arrangerar. Tänkt skattjakt får läggas på is, då tänkt arrangör
är bortrest.
Gökottan vid Snickartorp 18/5, där vi får möjlighet att se den pågående renoveringen av
torpet. Inbjudan till Markim? Lollo sonderar.
Städdag: Rishögar i backen eldas så snart vädret tillåter. Roland och Gunnar B. Håller i detta.
Fototävling: Peter v S och Peter S är på gång: planering och genomförande nästan klart:
Tävlingen avgörs – varför inte på midsommarfesten?
Scenen är under renovering genom Peter R:s försorg. Väggen vid trappan bakom scenen bör
målas. Nuvarande klotter sänder felaktiga signaler till barnen som kommer i vecka 14.

Midsommar: Peter R har börjat förbereda för vinster till tombolan.
Takrenovering, projektgrupp. Finansiering.
Kontakter med olika målgrupper, beslutade vid mötet 15 mars fullföljs av respektive
ansvarig.

Inbjudan BR
Inaktuellt då utbildningen redan var fulltecknad.
Övriga frågor
Inga.
10. Nästa möte
Tisdagen 13 maj kl 18.30 i Bygdegården
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