Protokoll från styrelsemöte nr 5
2014-05-13
i Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Eva Söderqvist, Gunnar Bergsten, Hans Larsson, Peter
Rimbe, Roland Janson, Anita Melinder, Elisabet Wass, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Åsa
Westberg.
Förhindrade: Susanne Lindstedt, Peter Scherdin, Gunnar Sundqvist.
1. Mötet öppnades med att ordförande hälsade välkommen och presenterade My Fransson,
verksamhetssamordnare på Bygdegårdarnas Riksförbund, som kommit för att informera om
projektet ”Ung i Bygdegården”. Projektet drivs i samarbete med Boverket.
En ny omgång startar till hösten och vi erbjuds delta.
Lollo visar statistik över åldersfördelning av innevånarna i Orkesta. Drygt en tredjedel, 412 st,
är mellan 5 och 24 år.
Vi diskuterar vikten av engagerade och aktiva barn och ungdomar i bygden, vad
hembygdsföreningen kan erbjuda i form av aktivitet och lokal och hur BR kan hjälpa till med
stöd, inspiration och, inte minst, ledarskapsutbildning.

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.

3. Ekonomi
Kassören meddelar att flytten till Handelsbanken fungerat problemfritt och ger oss en
rapport över det ekonomiska läget. Medel har avsatts i en reparationsfond. Fortfarande
många som inte betalt årsavgiften, vi avvaktar med påminnelse.
Oklarheter beträffande avskrivning av fastigheten, kassören efterlyste uppgift om
fastighetstaxering.
Fakturorna från ICA Lindholmen saknar specificering. Åsa ser till att det blir ordning på detta.

4. Månadsvärdar: Juni – Palle

Juli – Hans
Aug – Lollo/Gugge
5. Genomförda aktiviteter
Barnteater 23/3 hade drygt 60 besökare. Ger ett nollresultat tack vare garantibidrag från
kommunen. Beslutas att höja inträdet till 40kr nästa gång.
Valborg 31/4 genomfördes traditionsenligt i ett samarrangemang med MOIF.

6. Kommande aktiviteter
Plantbytardag 17/5. Allt klart, vi träffas 11.00 och förbereder.
Gökotta vid Snickartorp 18/5 8.00
Midsommarfirande 21/6 14.00 Musiker vidtalade, lekledare saknas.
Förberedelser som tidigare år: vi behöver hjälp med lotterivinster, bröd till serveringen och
funktionärer till de olika aktiviteterna. Alla söker i bekantskapskretsen.
7. Renovering
Tak och väggar på scenen har målats. Spotlights i taket och hyllor för stereon monterade.
Väggarna i källartrappan målade.
Jord levererad och utkrattad. Grushög efter snöplogen utjämnad.
8. Takrenovering – projektgruppens rapport
Gugge gör en sammanställning av vad man kommit fram till så här långt.
Lollo och Hans har tagit fram siffror på antal barn och ungdomar resp. företagare i Orkesta.
Vi tror att dessa utgör grupper som skulle kunna ha stor nytta och glädje av bygdegården, för
olika verksamheter. Barn/ungdomarna är ca 400 och antalet egenföretagare nästan 200.
Dock saknas idag den tekniska utrustning som krävs för exempelvis konferenser, kurser och
liknande.

9. Projekt att åtgärda
Boulebana – Hans och Gugge ansvarar för projektet.
Vattenlås för att förhindra läckage/vattenskada. Vi avstår i nuläget.
Den fina, begagnade kopiatorn som Eva förmedlat, placeras i pannrummet. Urban Jansson
installerar nytt eluttag för ändamålet.

Rishögarna på hygget eldas vid lämpligt tillfälle.
En genomgång av köksskåpen planeras.
10. Övriga frågor
Inte en, men två styrelsemedlemmar, Gunilla och Elisabet, har jubilerat under våren och
uppvaktas i efterskott.
11. Nästa möte hålls 2/6 18.30
12. Mötet avslutas

sekreterare

justeras
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................................................

Åsa Westberg

Marie-Louise Jansson

