Protokoll från styrelsemöte nr 9
2015-10-22
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Roland Janson, Gunnar Bergsten, Gunilla Forsberg, Peter Rimbe,
Åsa Westberg.
Förhindrade: Anita Melinder, Peter Scherdin, Lotta Forsberg, Petra Ek, Elisabet Wass

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget, godkänt och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Rapport från kassören via mail.
Lollo och Peter R har haft kontakt med Handelsbanken och angående möjligheten att söka
lån för finansiering av framtida renoveringsarbeten på gården. En mycket väl skött bokföring,
fungerande verksamhet och en relativt god ekonomi verkar ge oss goda förutsättningar.
Ansökan om kulturbidrag för sång och musik vid evenemang på Valborg och midsommar,
barnteaterföreställning och ev. trollkarl till julgransplundringen skickas till kulturnämnden.
4. Uthyrning. Info om kommande uthyrning. Hittills 10 bokade aktiviteter, förutom ”kyrkis ”och
SKUFF.
Genomgång av gällande regler för hyresgäst.
Beslutades att inte återbetala innehållen del, 1 000kr, av dep.avg. till hyresgäst 3/10, efter
anmärkning på städningen. Hyresgästen meddelas via brev.
5. Genomförda aktiviteter.
Efter påstötning väntas faktura från Teater Tummeliten, för redovisning till kulturnämnden.
Den återuppståndna ”Fredagsgården” hade nypremiär 16 okt. 17 ungdomar och tre föräldrar
deltog. Under resten av läsåret planeras ca en träff per månad.
6. Kommande aktiviteter.
Fotoutställning 1/11. Peter v S. har gjort en mycket fin affisch som vi hoppas ska locka många
att komma och rösta fram sin favorit bland de över 50 inlämnade bidragen i årets
fotoutmaning. Han och Palle sköter hängningen, vi andra träffas 11.30 och ställer i ordning.

Fika för 40kr. Palle, Gunilla och Petra bakar, Åsa handlar övrigt.
5/11 anordnar Vallentuna församling en info-träff på gården, för nyinflyttade i Lindholmen.
Bra om några ur styrelsen kan närvara.
21/11 Pub. Peter R, Roland, Åsa och Håkan N anmälda som frivilliga men ytterligare en eller
två till i personalen skadar inte. Övriga ledamöter får ingå i söndagens städpatrull. Orkester
är bokad.
Konstutställning/adventsfika 5-6/12. Av de tillfrågade utställarna har Björn Berglund,
Kohagens Design, Fanny Larsson och Britt Ljunge tackat ja. Ev. deltar också Lina Söderberg,
hennes sambo Per och Eva Ekberg.
Servering, kransar, lotteri som tidigare år.
Förslag har kommit om att starta öppen dagverksamhet ev. som en filial till Träffpunkten i
Vallentuna. Styrelsen är positiv och välkomnar liknande verksamhet på gården men har inga
resurser för att driva verksamheten.
7. Reparationer – genomförda. Duschen i källaren färdigställd. Nytt kylskåp inköpt och
installerat, behöver riktas upp något för att inte handtaget ska skava mot vidstående
frysskåp.
8. Reparationer – pågående/ kommande. Omläggning av taket pågår för fullt. Svackan över
stora salen riktas. Taket över entrén tilläggsisoleras, får en ordentlig luftspalt och täcks med
svart plåt. Arbetet beräknas vara färdig om ytterligare 2-3 veckor.
Peter R och Lollo ansvarar för att det blir städat ute och inomhus inför uthyrningarna. Alla
som har möjlighet hjälper naturligtvis till med detta.
9. Infoblad med höstens program trycks och delas ut omgående.
Vi ber Peter v S uppdatera hemsidan när det gäller ungdomsverksamheten.
10. Övrigt – inga övriga frågor fanns.
11. Nästa möte hålls 12 nov kl. 18.30
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