
Protokoll från styrelsemöte nr 6

 i Orkesta Hembygdsförening

2015-06-08

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Roland Janson, Gunnar Bergsten, Petra Ek, Lotta 

Forsberg, Peter Scherdin, Peter v Schoultz, Åsa Westberg

Förhindrade: Anita Melinder, Gunilla Forsberg, Elisabet Wass.

1. Mötet öppnades och kvällens värd hälsade välkommen till Ryan.

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.

3. Ekonomi. Rapporter från kassören visade inga direkta förändringar.

Beslutas att ev. Swishkonto får anstå till senare.

4. Uthyrning. Bokningar de kommande månaderna redovisades – sommaren ser ut att bli lugn.

5. Genomförda aktiviteter: Plantdagen 21/5 blev lika lyckad som tidigare år. Att vi valt en 

vardagkväll istället för helg bidrog kanske till att sprida besökarna över tid och kanske även 

till en hel del nya ansikten.

Gökotta 24/7 En mindre grupp ur styrelsen fick sällskap av ytterligare några morgonpigga 

ortsbor när frukostkorgarna plockades fram vid rastplatsen längs Veda naturstig. 

6. Kommande aktiviteter: 

”Städveckan” fortgår i maklig takt.

Fototävlingen utlyst, ännu inga inlämnade bidrag.

Midsommar: Planeringen fortskrider - bröd enl. beräkning, skrindor och löv klart, 

lotterivinster kommer, inköp till servering, musiker och dansledare klart. 

Saknas fortfarande lite personal – alla anstränger sig och letar bland vänner och bekanta.

7. Reparationer – utförda:

 Larmet åter i funktion. Förslag att larmsignal ska gå till fler än Hans. Möjligheten undersöks.

Lotteriståndet flyttat.



8. Reparationer – kommande:

Lotteriståndet förlängs med ytterligare en sektion.

Värmesystemet – ansökan om tillstånd att nyttja befintlig brunn för installation av bergvärme

har skickats till länsstyrelsen.

Taket – beslutas anta anbud från TSG Bygg AB för renovering av yttertak över stora salen. 

Offerten på 136 250 kr inkl. moms omfattar alla kända kostnader. Beräknad byggstart i 

september, byggtid ca 2 veckor.

Gång/cykelväg – man undersöker ny sträckning och vi hoppas att projektet sätts i verket 

nästa vår.

9. Enkät – får vänta till efter midsommar.

E-postregister över medlemmar – En e-postlista skulle ge möjlighet att snabbt och enkelt få 

ut information till medlemmarna, dessutom till en liten kostnad. Peter R, Peter v S och Anita 

får uppdraget att fundera kring hur ett sådant enklast upprättas.

Info om midsommar firandet. Affischer och annonsering som tidigare år. 

10. VIP-klubb. En kommitté, bestående av Peter R, Palle och Roland utses.

11. Rapport från möte med Tomas Lindberg, enhetschef på ungdomsenheten, Kultur och 

fritidsnämnden.  Kommunen gör en satsning på ungdomsverksamhet i ytterområdena och 

bygdegården kan vara en lämplig lokal för verksamhet. Tomas informerade också om den 

portabla scen man köpt in till kommunen och som kan hyras för ev. utomhusevenemang.

Matthias Andersson, kulturnämndens ordförande, har uttryckt önskemål om ett möte. Peter 

R tar kontakt.

12. Övrigt. 

• Gugge läger fram förslaget att Peter R uppvaktas med en liten skärgårdskryssning, 1 

alt.8 juli. Beslutas så – att styrelsen förlägger årets ”våravslutningsmiddag” till 

samma avgång ger, förhoppningsvis, visst mervärde. 

• Beslutas att ge klartecken till Forsa OK ang. övernattning i bygdegården 9-11 

oktober. Brandmyndigheten skall informeras om att personer vistas i lokalen 

nattetid.

• Björkar och ris hämtas vid Lilla Finnberga torsdag 9.00, alla som kan hjälper till.

• Ordförande tackar Peter och Birgitta för deras gästfrihet och för de väldigt goda 

räkmackorna.

13. Nästa möte – ordförande kallar till nästa ordinarie styrelsemöte i slutet av sommaren.

Torsdag 18/6 hålls en genomgång för alla medarbetare i samband med förberedelserna inför 

midsommarfirandet vid bygdegården.



14. Mötet avslutas.

................................................. .....................................................

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson

sekreterare justeras


