Protokoll från styrelsemöte nr 9
23 – 10 - 2014-11-03
Orkesta Hembygdsförening

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunnar Sundqvist, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, Eva
Söderqvist, Susanne Lindstedt, Peter von Schoultz, Gunnar Bergsten, Åsa Westberg.
Förhindrade: Elisabet Wass, Peter Rimbe, Roland Janson, Peter Scherdin, Anita Melinder.

1. Mötet öppnades och ordförande M-L Jansson hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll.
Två rättelser/korrigeringar gjordes;
• 6 Kommande akt. - Fotoutställningen visas endast 12/10.
• 12 Övrigt – Hans Larsson avgår ur styrelsen med omedelbar verkan.
Protokollet lades därefter till handlingarna.
3. Ekonomi
Kassören hade, innan mötet, lämnat en förnämlig ekonomisk rapport via mail.
Där kunde bl.a. utläsas att vår ekonomi är fortsatt stabil, att bytet av varmvattenberedare
kostade ca 11 500kr samt att föreningen fått ytterligare en betalande medlem.
Ett nytt elavtal har tecknats hos Elverket Vallentuna.
4. Uthyrning. Lokalen tycks bli alltmer populär och är bokad vid ca 20 tillfällen under årets
resterande månader. Gunilla och Lotta delar på värdskapet under nov/dec.
5. Genomförda aktiviteter.
Fotoutmaningen och den avslutande utställningen av alla bidrag blev mycket lyckad och det
är mycket troligt att det utlyses en ny tävling nästa år.
Beslutas att pris delas ut till 1:a, 2:a och 3:e plats i resp. åldersklass.
Dragning i utlottning av fotobok hålls under mötet. Vinnare blir Cecilia Scherdin.

Samtliga vinster och bilder finns att hämta vid föreningens konstutställning/adventsfirande
6-7 dec. Peter R ordnar med inramning av pristagarnas foton.
6. Kommande aktiviteter.
• Städvecka – pågår under v 43. Hittills har vi städat upp i pannrummet efter VVSarbetet, torkat luckor, lådor och dörrar i kök och hall samt frostat av frysen.
Gunnar S lovar att rensa hängrännor och Gunnar B fortsätter att röja sly, vid lämpligt
tillfälle.
• Barnteater 23/11 kl 14.00 Gugge m fru ser till att allt går rätt till. Inträde 40kr.

• Konstutställning med adventsfika 6-7/12. Hittills har Mia Andersson, Ann Engstrand
och Lina Söderberg, med sambon Per, tackat ja till att ställa ut sina alster. Vi avser
också att bjuda in Arne Lind.
• Flygblad med gemensam info om tävlingsresultat, barnteater och konstutställning
delas ut. Om det är möjligt annonseras aktiviteterna i lokalpressen.
• Julgransplundring 11/1-15 Lotta har hittat en trollkarl à ca 2000kr, vilken kanske kan
finansieras av ett bidrag från kulturnämnden. Undersökes.
7. Renovering – åtgärdat. Lennart har fixat täckbricka på köksdörren, som nu är lätt att både
öppna och låsa. Det gör att den förmodligen kommer att användas oftare och vi får hjälpas åt
att se till att den är låst när lokalen inte används.
8. Renovering – kommande.
Utemöblerna lagas. Lotteriståndet flyttas.
9. Takrenovering – projektgruppen.
Gugge föreslår en ny inspektion av taket, där orsaken till en ny (?) fuktfläck i hallen
förhoppningsvis kan lokaliseras. Man gör också en bedömning av hur omfattande
reparationen kommer att bli. Gugge, Roland och Gunnar S verkställer 27/10.
10. Boulebanan. Gugge håller kontakt med Hans som lovat ansvara för bygget.
11. Ungdomsaktivitet. Peter R’s dotter och måg, Anneli och Micke, funderar på att starta någon
form av aktivitet för barn/ungdomar. Styrelsen applåderar.
12. Bredband. Drygt 30 000kr skulle det kosta att dra bredband till bygdegården, enligt de
uppgifter Gunnar S fått. Styrelsen anser att det i nuläget inte är aktuellt.
I Markim undersöker man just nu möjligheten att ansluta till bredband vis Skånela. Gugge
håller sig informerad i frågan. Kanske vore det en lämplig väg även för oss??
13. Övrigt.

• Hans Larsson erbjuder, genom sitt företag, föreningen möjlighet att arrangera ett
föredrag om en expedition över Madagaskar. Styrelsen är positiv. Kanske i samband
med årsmötet!?
• Förslag att installera ytterligare en luftvärmepump, i källaren. Den skulle då kunna
värma upp såväl källare som lilla salen.
• Ett utvändigt eluttag vore praktiskt. Gunnar S får i uppdrag att lista ut när, var och hur
det ska installeras.
• Eva meddelar att hon ställer sin styrelsepost till förfogande fr.o.m. nästa år.
14. Nästa möte hålls 26 nov. kl 18.30

……………………………………………………………

……………………………………………………………….

Åsa Westberg

Marie-Louise Jansson

sekreterare

justeras

