Protokoll från styrelsemöte nr 8
2015 – 09 - 22
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Scherdin, Peter Rimbe, Roland Janson, Elisabet Wass,
Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Gunnar Bergsten, Anita Melinder, Petra Ek, Åsa Westberg.

1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt tillhandlingarna.
3. Ekonomi. Rapport från kassören. Vallentuna församling fakturerad 25 000kr för hyra av lilla
salen, pengarna väntas in på kontot inom kort.
4. Uthyrning. Helgerna fram t.o.m. 21 nov bokade förutom ett återbud 17/10.
Inför Forsa Oks övernattning 9-11/10 har duschrummet i källaren färdigställts.
Månadsvärd i oktober är Gunilla, i november Åsa, i december Lotta.
5. Genomförda aktiviteter.
Pilgrimsevent i Frösunda 6/9 – Föreningen fanns, som tidigare år, representerad i en liten
fotoutställning med bilder från våra olika aktiviteter och evenemang. Ruskväder krympte
dock besökarantalet rejält jämfört med fjolåret.
Runstensdag i Kulturhuset 2/9 – ingen i styrelsen hade möjlighet att delta.
Barnteater 20/9. Ca 45 personer såg och interagerade i höstens föreställning av ”Prinsessan
på ärten”.
6. Kommande aktiviteter.
1/10 Föräldragrupp från GVS träffas inför nystart av ungdomsverksamheten på gården. Vi
hoppas kunna ha en representant med på mötet.
Fotoutställning 1/11. Bidragen i årets fototävling visas på gården och besökarna röstar fram
årets vinnande bild. Servering. Palle tar fram monterade förstoringar.
Pubafton planerad till 21/11. Musik bokad.
Konstutställning och adventsfirande 5-6/12 kl. 12-16. I år bjuder vi in Anna Malmsten, Fanny
Larsson, Björn Berglund, Britt Ljunge, Lina Söderberg och Eva Ekberg. Ingen kostnad för

utställare, däremot betalas en provision på 10 % av ev. försäljning. Servering och försäljning
av hantverk och kransar.
Ansökan om kulturbidrag för arrangemang 2016 skickas till kommunen.
7. Reparationer – utförda:
Duschrum i källaren – golvet fixat, armatur + stång och draperi på plats, bänk och hängare
tillverkade, monteras snarast. Elektriker anlitas för installation av ventilationsfläkt.
8. Reparationer – kommande:
Takrenoveringen. Ny diskussion om takbeklädnad, då prisuppgift på alternativ med tegel
saknades i offerterna. Merkostnad för lertegel, istället för betong, beräknades till ca 27 000kr
inkl. moms, vilket ger en totalkostnad på 167 000 kr. Efter omröstning beslutas att inga
ändringar görs avseende offert från TSG Bygg AB, antagen vid styrelsemöte nr 6 2015-06-08.
9. VIP-klubb. Vår grundtanke med en VIP-klubb var ju att skapa en möjlighet för företag och
enskilda personer att stötta föreningen ekonomiskt, frågan är om detta är rätt form för vår
förening. Vi diskuterar fritt och fler förslag dyker upp t.ex. inbetalningskort för valfritt belopp
ihop med medl.avgiften. Frågan tas vidare till nästa möte.
Vi enas samtidigt om att skjuta ett e-postregister på framtiden, just nu innebär det för stor
arbetsinsats i förhållande till nyttan.
10. Larmet. Hans har gjort en översyn av larmet som krånglat en tid. Det är numer kopplat till tre
olika personer för att fördela ev. insatser.
Länsstyrelsens fråga om eventuell ängsslåtter i trakten tas upp igen och förtydligas men
resultatet blir det samma – vi känner inte till någon mark i socknen som hävdas på gammalt
vis.
11. Övrigt. Vi byter ut 35A säkring mot 25A och tackar Torbjörn på Ljus & Kraft för hjälpen.
Invändig termostat installeras om det krävs för att enkelt kunna reglera temperaturen i stora
och lilla salen, var för sig. Roland kollar upp vad detta skulle kosta.
12. Nästa möte hålls 22/10 kl. 18.30
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