Protokoll från styrelsemöte nr 4
i Orkesta Hembygdsförening
2015 - 04 – 14
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Anita Melinder, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, Peter Rimbe,
Gunnar Bergsten, Peter Scherdin, Roland Janson, Åsa Westberg.
Förhindrade: Elisabet Wass, Petra Ek.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.
2. Förra mötesprotokollet hade fått fel numrering, vilket ändras och sedan läggs till
handlingarna.
3. Ekonomi. Kassörens rapport visar att medlemsavgifterna betalas in i god takt.
Diskuteras om hur vi bäst samlar in och hanterar medlemmarnas e-postadresser. Ett mail
skulle i vissa fall, med fördel, kunna ersätta flygblad, men att upprätta ett register kräver en
hel del jobb. Kan Peter von Schoultz bistå oss? Frågan utreds ytterligare innan beslut kan tas.
Ny film-/projektionsduk inköpt.
4. Uthyrning. Bokningslista för kommande månader redovisas. Lokalen uthyrd de 6 närmast
följande helgerna så månadsvärdarna får fullt upp. Gunilla/Lotta vikarierar för Gugge vid
behov.
5. Genomförda aktiviteter. Inget att rapportera.
6. Kommande aktiviteter.
• Barnteater 29/3 fick ställas in pga. sjukdom, i stället föreslås 2 föreställningar under
hösten, gärna riktade till olika åldersgrupper.
• Städvecka v.16. Lollo har gjort en lista med uppgifter ute och inomhus där var och en
bockar av slutförda uppdrag. Alla som kan, samlas för gemensamma krafttag lörd.
18/4 kl. 9.00
• Valborg. Inget arrangemang i föreningens regi.
• Plantbytardag tors. 21/5 kl. 16-19

• Gökotta sön. 24/5 kl. 8.00. Samling vid ingång till Veda naturstig. Roland kollar hur det
ser ut på rastplatsen och möjligheten till parkering.
• Midsommar. Önskemål om god framförhållning får gehör och det bestäms att
planering tas upp vid nästa möte.
7. Reparationer – genomförda.
• Socklar och lister på scenen målad - Lollo, Lennart
• Ny film/projektionsduk inköpt och monterad – Peter R
• Gugge har röjt sly bakom huset.
8. Reparationer – kommande.
• Lotteriståndet flyttas och förlängs med ytterligare en sektion. Påbörjas under
städveckan.
• Nytt värmesystem. Tre anbud har kommit in varav två för luftvärmepump och ett för
bergvärme. Vi bedömer det senare alternativet som det bästa och beslutar anta
offerten från Team Wåhlin för installation av bergvärmeanläggning. Önskvärt att
arbetet utförs under sommaren för att så lite som möjligt störa övrig verksamhet på
gården. Projektet finansieras så långt det är möjligt med föreningens egna medel.
• Takrenovering. Inspektion har utförts tillsammans med PeLi Bygg. Projektgruppen
föreslår att tegel tas bort för att lokalisera läckorna och att offert på reparation av
tak över stora salen (ost -västlig riktning) inkl. nytt lertegel alt. betongtegel begärs in
från PeLi Bygg. Styrelsen beslutar enl. förslag.
• Träskylten på södra gaveln restaureras.
9. En enkät till hushållen i området planeras. Syftet är att få en aktuell bild av hur gemene man
ser på hembygdsföreningen, få förslag på tänkbara aktiviteter. Hur kan och vill man engagera
sig, hur utnyttjar vi vår lokal på bästa sätt osv. Utdelning i samband med flygbladet inför
midsommar. Vi ber Peter v S om hjälp med utformning och möjlighet att svara digitalt.
10. Övrigt.
• Fototävling. Årets tema blir ”Natur och djur”. Info via hemsidan och flygblad.
• VIP-klubb. Peter R får uppdraget att formulera ett förslag till upprop.
11. Nästa möte hålls 12/5 kl.18.30 i bygdegården.
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Åsa Westberg

Marie-Louise Jansson

sekreterare

justeras

