
Protokoll från styrelsemöte nr.7

i Orkesta Hembygdsförening

2015 – 08- 19

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Roland Janson, Peter Scherdin, Gunilla Forsberg, 

Lotta Forsberg, Anita Melinder, Åsa Westberg.

Förhindrade: Gunnar Bergsten, Elisabet Wass, Petra Ek.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna till en ny säsong. Vi gör en paus 

under mötet då Angus Carlsson kommer och presenterar företaget Time Travel Tours som 

erbjuder historiska guidningar i bl. a Orkesta och Vada.

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Under punkt 6 görs en ändring; björkar till 

midsommarfirandet hämtades på Finnberga. Noteras också att mötet, som skulle hållits i 

Torpet, Lilla Lundby, flyttades till Peter R, på Ryan. Protokollet läggs därefter till 

handlingarna.

3. Ekonomi. Kassören redovisar nya siffror över föreningens ekonomi. Kostnaden för den 

nyligen installerade bergvärmeanläggningen uppgick till 151 200 kr.

Midsommarfirandet inbringade ca 31 000 kr.

4. Uthyrning för de närmaste månaderna redovisades.

Månadsvärdar: september – Lollo, oktober – Gunilla, november – Åsa, december – Lotta.

5. Genomförda aktiviteter: Årets midsommarfirande avlöpte väl och var välbesökts som 

brukligt. Såväl förberedelser som själva midsommarfesten flöt på fint tack vare detta 

fantastiska gäng av rutinerade rävar och entusiastiska noviser. Med tanke på den osäkra 

väderprognosen, som dock kom på skam, kan vi vara mycket nöjda trots ett något sämre 

resultat, rent ekonomiskt, jämfört med förra året.

Några förslag för att ytterligare förbättra och förenkla arrangemanget nästa år:

• Starta tidigare = 13.00 (skrindor 12.00)

• Färre lotterier, ev. med fler vinster. Typ tombola = vinst direkt – ingen dragning.

• Bättre ljudcheck innan start.

”Städveckan” fortskrider i sakta mak. Nästan alla punkter på listan avklarade.



6. Kommande aktiviteter: Barnteater 20/9. Inträde 40 kr. Gugge, Roland och Lotta.

Fototävlingen förlängd till 30/9. Utställning 1/11 kl 13 – 15.

Pilgrimsevent i Frösunda 6/9. Vi deltar med fotoskärmarna. Palle lovar se till att de kommer 

på plats.

Inbjudan till runstensdag i Vallentuna Kulturhus 2/9.

Pubafton 14/11? Roland och Peter letar musik och personal.

Barnteater för lite större barn? Vårens inställda föreställning kanske kan omvandlas till en 

höstdito. 

5-6 dec. anordnas adventsfirande med konstutställning, hanverk och fika. I år bjuder vi in

 bl. a Kohagen Interiör & Design och Fanny Larsson.

 Julgransplundring – 10 jan 2016

7. Reparationer – genomförda. Bergvärmeanläggning installerad och ett nytt element 

monterat i källaren. Då installationen krävde viss omdisposition av utrymmet i pannrummet, 

blev det dessutom ordning och reda på hyllorna där.

8. Reparationer – kommande. Lotteriståndet målas och tjäras.

9. VIP-klubb. Frågan bordläggs tillsvidare.

10. Övriga frågor.

• Länsstyrelsen i Sth län gör en undersökning om ängsmarker och vill gärna veta om 

det förekommer ängsslåtter i våra trakter.

• Larmet fungerar som det ska igen. Kommer att kopplas till ytterligare några 

styrelsemedlemmar för att avlasta Hans.

• En länk till Time Travel Tours (www.timetraveltours.se) läggs till vår hemsida.

• Manusstopp till höstens program kulturkalendern inom kort. Åsa förser Peter v S 

med aktuellt material.

11. Nästa möte hålls 22/9 kl 18.30.

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

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson

sekreterare justeras


