
Protokoll från styrelsemöte nr 7 

2014-08-11 

I Orkesta Hembygdsförening 
 

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Lotta Forsberg, Susanne Lindstedt, Gunilla Forsberg, Peter Rimbe, 

Gunnar Bergsten, Gunnar Sundqvist, Peter Scherdin, Anita Melinder, Eva Söderqvist, Åsa Westberg, 

Elisabet Wass. 

Förhindrad: Hans Larsson. 

 

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna till säsongens första möte. 

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna 

Post – Vi har fått tackkort från Gunnel Eriksson, som blev mycket glad för blommor och besök 

när hon kommit hem från sjukhuset. 

Förfrågan från länsstyrelsen om det funnits brandövningsplats på orten besvaras med ”Nej” 

 

3. Ekonomi.  Kassörens rapport visar att behållning i kassa och på konto uppgår till hela 

320 000kr, vilket förklaras av att vi, till skillnad mot tidigare år, inte haft några stora utgifter 

för vare sig reparationer eller inventarier.   

Föreningen har sedan tidigare ett bankfack hos Swedbank. Vi ser inget behov av detta och 

beslutar att avsluta. Extranyckel har inte kunnat lokaliseras och ersätts med 500kr. Lollo 

kontaktar banken och verkställer. 

Lotta och Gunilla har inventerat uppsättningen av glas och porslin. Beslutas att köpa in ny 

uppsättning av kaffekoppar och fat. Tidigare har 4 pumptermosar inköpts. 

 

4. Uthyrning under september redovisas 

Månadsvärd: september – Elisabet  

                          oktober – Eva 

Påminnelse om att den som är månadsvärd ger kassören klartecken för återbetalning av 

dep.avg. när lokalen är avsynad och godkänd. 



 

5. Genomförda aktiviteter 

Midsommar  

Årets upplaga av föreningens traditionella midsommarfirade avlöpte väl och var, som vanligt, 

uppskattat av besökarna – bofasta såväl som tillresta. Trots en något osäker väderprognos, 

fylldes gårdsplanen snabbt av picnicfiltar, på de nya bänkarna radade folk upp sig med sitt 

kaffe och runt midsommarstången dansades det otaliga varv, till spelmansmusik och under 

säker ledning av Kerstin Lindström.  

En första rapport från kassören visar att intäkterna hamnar runt 36 000 kr, vilket är ungefär 

som förra året. 

 

Några noteringar vid uppföljningen: 

Bra att ha parkeringsvakt på IP, kan utökas till 2 st. nästa år. 

Behållarna för frivillig entré syns dåligt i vimlet – bättre placering behövs. 

För att frigöra ytterligare yta flyttas lottståndet ut mot motionsspåret. Roland håller i 

planering och verkställande. 

Enligt osäkra rykten finns en ”hemlig” spelman/musiker i trakten av Molnby. Vi försöker ta 

kontakt och hör om det finns intresse för att medverka hos oss nästa år. 

 

6. Kommande aktiviteter 

Marknad vid Frösunda kyrka 6/9 Vi visar vår fotoutställning. Lollo ansvarig. 

Fototävlingen 11-12/10  Inlämnade bidrag presenteras och vinnarna röstas fram. 

Barnteater 23/11 

Andra advent/konstutställning 6-7/12 

Infoblad  

 

7. Renovering – åtgärdat. 

Eluttag för kopiatorn monterat. Altandörren åtgärdad.  

 

8. Renovering – kommande. 



Låset på köksdörren rengjort. Det övre låset tas bort och ev. monteras en hasp. Vi lägger till 

rutinen att kontrollera att dörren är låst efter uthyrning. 

 

9. Yttertaket  

 Rapport från projektgruppen 

Gunnar B, som fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ansökan om bidrag från Allmänna 

arvsfonden, anser att det blir svårt för oss att uppfylla de kriterier som ställs för att vara 

bidragsberättigad. Gruppen föreslår istället att projektet finansieras med egna medel och ett 

banklån. Förslagsvis delas projektet upp i två etapper, där taket över lilla salen/kök /entré 

prioriteras. 

Uppdras åt gruppen (Gugge, Roland, Gunnar S) att jobba vidare med förslaget och ta fram 

ritningar och kostnadskalkyl. 

 

Boulebana. Anläggningsarbetet planeras starta under hösten. 

 

10. Ungdomsverksamhet. 

Elisabet kontaktar föräldrarna till elever i åk 6 ang. ev. verksamhet under hösten. 

 

11. Övrigt 

Höstprogram. Se punkt 6 

Beslutas att M Rydell, som bokat lokalen för aktivitet varannan vecka under hösten, betalar 

hyra 1 gång/månad. 

 

12. Nästa möte hålls 18/9 kl 18.30 

 

 

 

 

 

 



 

……………………………………………….  ………………........................... 

Åsa Westberg   Marie-Louise Jansson 

sekreterare   justeras 

 

 

 

 

 

 

 


