
Protokoll från styrelsemöte nr 1 

2015-01-27 

 Orkesta Hembygdsförening 
 

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Anita Melinder, Eva Söderqvist, Gunnar Bergsten, Roland Jansson, 

Peter Scherdin, Peter Rimbe, Peter von Schoultz, Gunilla Forsberg 

Förhindrade:Åsa Westberg, Susanne Lindstedt, Gunnar Sundqvist, Elisabeth Wass, Lotta Forsberg 

 

1. Mötet öppnades 

Ordförande M-L Jansson hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 

Punkt 12 Övriga frågor 

Rättelse, föredraget om Madagaskar på årsmötet kommer inte atthållas. 

 

3. Ekonomi 

• Anita Melinder informerade om den preliminära balansrapporten för 2014 samt 

budgetförslag för 2015.  

• Förslag att utse en medlemsansvarig för att ha koll på att medlemsregistret är 

aktuellt och uppdaterat. Ett hjälpmedel till detta är att vi i fortsättningen vid 

utskick av medlemsavgifterna har föreningens adress Lindholmsvägen 245 18694 

Vallentuna på kuverten. På så sätt får vi tillbaka dem som har okänd adress som 

”åter avsändare” kan då ta reda på aktuell adress eller ta bort dem ur registret. 

• Beslut togs att säga upp Teliaabonnemanget, Lollo åtog sig att göra detta. 

• Lollo informerade om att kulturbidrag på 10 120 kr är beviljat av kommunen för 

årets aktiviteter. 

 

4. Uthyrning.  

• Under februari månad har det förutom Yogabokningarna varannan måndag 

följande datum hitintills bokats, 7, 11 och 14. Åsa håller månadsvärden informerad 

om bokningarna. 

• Månadsvärden måste efter varje uthyrning informera Anita och Åsa om 

återbetalning av depositionen ska göras eller inte.  



Månadsvärd: 

• Februari: Peter Rimbe 

• Mars: Roland Jansson  

 

• Genomförda aktiviteter. 

• Konstutställningen, andra advent 6-7 december. 

• Julgransplundringen den 11:e januari som i år blev välbesökt, inslaget med Trollkarlen 

gjorde succé hos den yngre publiken.  

 

5. Kommande aktiviteter. 

Årsmöte 22:a februari kl. 18.00  

• Filmvisning: Vallentuna på 60-70 talen del 2 ”Frösunda-Ekskogen resan” med 

inslag från Orkesta socken. Lollo tar med filmen, Eva och Peter v S ansvarar för 

dator/kanon.   

• Förtäring: Peter R ansvarar för smörgåstårtorna, Gunilla för kakor till kaffet.   

• Informationslappar: Peter von Schoultz tar fram layout och Peter R trycker upp 

infolappar för utdelning.  

Barnteater 

• Roland kontaktar Teater Tummeliten för datum och föreställning. 

Valborg  

• Peter R kontaktar Moif om intresse finns för samma upplägg som i fjol.  

Plantbytardag 

• Prel. datum 23:e maj kl. 12.00–15.00 

Gökotta 

• Prel. datum 24:e maj   

 

 

6. Renovering – åtgärdade 

• Relä utbytt på värmepannan  

 

7. Renovering – kommande. 

• Roland har begärt in offerter på nytt värmesystem, genomgång och presentation sker 

när samtliga offerter kommit in.  

 

8. Övriga frågor 

• Inga övriga frågor. 

 



9. Nästa möte 

• Beslutas på det konstituerade mötet som hålls efter årsmötet den 22:a februari. 

 

 

 

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

Gunilla Forsberg   Marie-Louise Jansson 

sekreterare     justeras 


