Protokoll från styrelsemöte nr 5
i Orkesta Hembygdsförening
2015-05-12
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Elisabet Wass, Peter Scherdin, Petra Ek, Roland Janson, Gunnar
Bergsten, Åsa Westberg.
Förhindrade: Peter Rimbe, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, Anita Melinder.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Gunnar tror sig blivit utan protokoll, saken
undersöks av sekreteraren. Läggs till handlingarna.
3. Ekonomi. Rapport, utskickad av kassören, visar en fortsatt stabil ekonomi. Föreningen har i
dagsläget 202 betalande medlemmar.
Beslutas att föreningen ansöker hos Handelsbanken om att ansluta sig till Swish för att
minska kontanthanteringen vid våra evenemang.
4. Uthyrning. En titt i kalendern visar att samtliga helger och ytterligare fyra kvällar i maj är
bokade medan juni, än så länge, ser ut att bli en lugn månad.
5. Genomförda aktiviteter - inget att rapportera.
6. Kommande aktiviteter.
•

”Städveckan” fortsätter i maklig takt. Alla.

•

Plantbytardag 21/5 – under kontroll. Lollo, Åsa.

•

Gökotta 24/5. Begränsade parkeringsmöjligheter närmst startplatsen. Samling 8.00.

•

Fototävling – inbjudan på hemsidan, infoblad och affischer.

•

Midsommar – Förberedelserna är igång och uppgifter fördelas. Alla hjälps åt att söka
frivilliga till de olika arbetsuppgifterna och ev. framgångar rapporteras till Lollo som
bockar av på minneslistan.

7. Reparationer – genomförda. Skylten på södra gaveln renoverad.
8. Reparationer – kommande.

•

Lotteriståndet flyttat, ytterligare en sektion kommer att byggas till. Rönnen framför
sågas ner för att ge plats för ännu fler midsommarfirare.

•

Skorstenen på taket till lilla salen tas bort, ventilation ordnas på annat vis.

•

Bergvärmeinstallation - Roland kontaktar Kultur och fritidsnämnden för att
undersöka hur vi får borrningstillstånd.

•

Takprojektet – projektgruppen rapporterar att man inväntar en tredje offert.

9. Enkät bland hushållen – Lollo har bett Peter v Schoultz göra en reviderad version av den
enkät vi gjorde för några år sedan.
VIP-kubb – ingen ny info (Peter R frånvarande)
Elljusspåret. Kommunen har satt upp anvisningsskylt för start/mål vid bygdegården, vilket
troligen gör att gården kommer nyttjas för bl.a. parkering. Lollo kontaktar kommunen och
förhandlar om delad kostnad för snöröjning. Samtidigt påtalas bristande underhåll mellan
gården och infart till Stenby, där översvämning gjorde spåret obrukbart en längre tid under
snösmältningsperioden.

10. Övrigt. Larmet är fortfarande ur funktion. Lollo kontaktar Hans igen och ber honom åtgärda
detta.
11. Nästa möte 4/6 18.30 hos Lollo i Torpet, Lilla Lundby.
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Åsa Westberg

Marie-Louise Jansson

sekreterare

justeras

