Protokoll från styrelsemöte nr 3
i Orkesta Hembygdsförening
2015-03-05

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Roland Janson, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Peter Scherdin,
Petra Ek, Gunnar Bergsten, Åsa Westberg, Peter von Schoultz.
Förhindrade: Anita Melinder, Peter Rimbe, Elisabet Wass.

1. Mötet öppnades och ordförande Marie-Louise Jansson hälsade ett speciellt välkommen till
Petra Ek som valdes in i styrelsen vid årsmötet men redan ”gjort” både ett adventsfirande
och en julgransplundring!
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Meddelas att föreningens abonnemang hos Telia
sagts upp. Protokollet till handlingarna.
3. Ekonomi.
Kassören har lämnat en rapport för den senaste perioden.
Inbetalningskort till medlemmarna är utskickade och om alla betalar innebär det ca 48 000kr
till kassan.
Gugge påpekar att förslaget om ändrade regler för momsredovisning för ideella föreningar
fått avslag, alltså ingen förändring för vår del.
Lollo meddelar att någon utbetalning av beviljade kulturbidrag inte skett, varken för
barnteater eller för julgransplundring.
4. Uthyrning
Bokningar i mars redovisas, totalt 7 inkl. egna möten.
5. Månadsvärdar
Mars – Roland
April – Palle
Maj – Gugge
Juni/juli - Peter R/Gugge
Augusti – Petra
6. Genomförda aktiviteter
Årsmöte hölls den 22 februari i bygdegården. Deltagarlistan visar att vi var 24 personer runt
bordet. Efter förhandlingarna avtackades avgående styrelsemedlemmar med blommor och
applåder. Till kaffet ”serverades” ett avsnitt ur filmen om Vallentuna under 60- och 70-talet.

7. Kommande aktiviteter
Barnteater 29/3 Roland, Palle och Lotta tar hand om aktör och publik.
Vårstädning planeras under v.16 (13 – 16/4). Punktlista kommer så att var och en kan välja
passande tider och arbetsuppgifter.
Valborg. Beslutas överlåta arrangemanget åt MOIF.
Plantbytardag 21/5. Kl. 16 – 19?
Gökotta 24/5 kl. 8.00 firas i år vid Storsjön, rastplatsen längs Veda naturstig.
8. Reparationer – åtgärdade. Inget att rapportera.
9. Reparationer – kommande.
Flytt av lotteriståndet. Roland och Gugge ser till att det blir gjort i god tid till midsommar.
Nytt värmesystem. Roland har begärt in offerter. De inkomna ligger båda runt 170 000kr.
Yttertaket. Ny inspektion visar läckage på flera ställen. Vi anlitar entreprenör för utlåtande
och åtgärd.
10. Enkät
Peter v Schoultz lägger upp en ”förslagsblankett” på hemsidan, där våra medlemmar, och
gärna andra, kan anmäla intresse och lämna förslag till verksamhet och aktiviteter.
11. Övrigt
Tomtgränsen skall markeras tydligare. Roland, Gugge och Lennart J. träffas 10/3.
Alternativ för boulebanans planering undersöks.
Ny fototävling. Förslag på tänkbart tema funderas ut till nästa möte.
Föreningsmöte, Kulturhuset 12/3 kl.19.00. Lollo och Petra deltar.
12. Nästa möte hålls 14/4 18.30
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