Protokoll från styrelsemöte nr 6
i Orkesta Hembygdsförening
2014 – 06 - 02
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Anita Melinder, Gunnar Bergsten, Eva Söderqvist, Hans
Larsson, Peter Rimbe, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Peter Scherdin, Roland Janson,
Elisabet Wass, Susanne Lindstedt, Åsa Westberg.
Förhindrad: Gunnar Sundqvist.

1.

Mötet öppnades av ordförande M-L Jansson.

2. Föregående mötes protokoll lagt till handlingarna.
3. Ekonomi.
Kassörens rapport visade inget oväntat eller oroande. Antalet betalande medl./hushåll
var vid tillfället 228st.
4. Uthyrning. Info om månadens relativt få bokningar. Palle är månadsvärd för juni.
Lollo påminner om att den gamla soptunnan som står vid köksingången ofta används av
människor som rastar vid gården. Vi måste alltså se till att den inte svämmar över. Full
säck ställs vid ”gröna tunnan” måndag kväll.
5. Genomförda aktiviteter.
Plantbytardag 17/5 förlöpte ungefär som tidigare år – en hel del gamla bekanta, några
debutanter, utbyte av erfarenheter och idéer, vackert väder och gott fika.
Årets gökotta 18/5 lockade många att ta frukosten med till Snickartorp, där Per
Kristiansen berättade om det gamla torpet, dess tidigare ägare och om hur han nu, som
den senaste i raden av ”torpare”, med varsam hand och gamla tekniker, tagit sig an de
ganska förfallna byggnaderna. Man blev både imponerad och glad av att se resultatet.
6. Kommande aktiviteter
Midsommar. Vi går igenom Lollos minnesanteckningar från förra året.

•

Löv – Gugge och Forsbergs

•

Skrindor – 5st (Urban, Gugge, Sören, Nissex2) Startar 13.00 fr. Ork. k:a,
Lindholmens stn och Hagmarksv. Roland kontaktar förarna.

•

Parkering – Fler vakter behövs. C-A Olsson +? Palleordnar reflexvästar.

•

Fotoutställningen sätts upp under veckan. Peter v Schoultz

•

Musiker – Christer Lundqvist, Maria Hazer och ev. Lennart Jansson.

•

Dans/lekledare – Kerstin Lindström, Eva Söderqvist och Charlotte Mattson.

•

Soundcheck i god tid och bättre placering av högtalarna.

•

Ont om plats för dansen runt stången. Vi ordnar någon sorts avgränsning mot
picnic-filtarna.

•

Lotterier. Vi ökar på, till 5 lotterier. Alla hjälps åt att leta vinster och sponsorer.

•

Pilkastningen kostar i år 10kr.

•

Växelkassor – kassören ordnar växelpengar. Kasetter/väskor från banken?

•

Hett vatten via kaffeserveringen till korvståndet är för riskabelt. Vi löser det på
bättre sätt.

•

Måndag 16/5 kl. 18.30 Genomgång för alla medverkande.

•

Torsdag 19/6 kl.18.00 Stången kläs och det som går, förbereds inför
midsommarafton. Vi bjuder på kaffe, saft och glass.

•

Midsommarafton 20/6. Alla som kan, träffas kl.9.00.

Manusstopp för nästa nr av Kulturkalendern berör inte oss – våra höstaktiviteter ligger först i
okt/nov.
Marknad vid Frösundagården 6 sep i samband med 1-årsfirandet av ”Pilgrim Vallentuna.” Vi
deltar med vår fotoutställning.

7. Reparationer - genomförda: Lysröret i köket är bytt och rishögarna efter slyröjningen
uppeldade.
8. Reparationer – kommande: Eluttag till kopiatorn installeras i pannrummet.
9. Takrenovering- projektgruppen. Synpunkter från olika intressegrupper, ex.
idrottsförening, ungdom, handikapp m.fl. efterlyses.
Från kyrkans sida finns intresse för babycafe’ och att utöka ungdomsverksamheten
(SKUF).

Boulebana. Stor respons från föräldragruppen i GVS som Lollo besökte.
10. Ungdomsprojekt i BR. Ingen i styrelsen har möjlighet att delta i höstens omgång av
projektet. Förhoppningsvis är vi mer förberedda vid ett senare tillfälle.
11. Övriga frågor.
”1000kr-klubb”? Roland och Peter R undersöker intresset och hur den i så fall skulle
kunna utformas.
Förslag att en frivillig entréavgift vid midsommarfesten ger en lott i ett finfint lotteri.
Vi var många som saknade vår trogna medlem, Gunnel Eriksson, vid gökottan. Nu får vi
veta att hon ligger på sjukhus. Susanne tar med en blomma från förening och besöker
henne.
Förfrågan från M Rydell om att hålla kurs i meditation på gården under hösten. Styrelsen
säger ja och föreslår en hyra på 100kr/tim.
12. Nästa möte hålls måndag 16/6 (i samband med genomgången inför midsommar).
13. Mötet avslutades.

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

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

Åsa Westberg

Marie-Louise Jansson

sekreterare

justeras

