Protokoll från styrelsemöte nr 10
i Orkesta Hembygdsförening
2015-11-12
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Petra Ek, Peter Rimbe, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Gunnar
Bergsten, Åsa Westberg, Peter Scherdin.
Förhindrade: Anita Melinder, Elisabet Wass, Roland Janson.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Rapporter redovisade via mail. Noteras att ca 8 000kr i fakturerade
medlemsavgifter ej kommer att betalas och alltså räknas av från resultatet.
4. Uthyrning för nov. och dec. redovisas. Petra vikarierar för Åsa 14/11.
Månadsvärd i dec. – Lotta, jan – Petra, feb. – Palle, mar. – Peter R.
5. Genomförda aktiviteter.
Fototävlingen 1/11. Inkomna bidrag visades och besökarna röstade på sina favoritbilder.
Gunilla Forsberg, Sofie Justesen och Anna Scherdin + Tobias Ottoson ansågs ha siktat bäst.
Vallentuna församling inbjöd alla nyinflyttade till informationskväll på gården. Tyvärr blev det
ingen respons alls – dock ett lovvärt försök.
6. Kommande aktiviteter.
Pub 21/11. Personal till förberedelser, servering och städning klart. Skyltar ställs upp under
veckan.
Konstutställning/adventsfirande 5-6/12. Totalt 6, ev. 7, utställare har tackat ja. Peter v
Schoultz behöver kompletterande info om nya medverkande. Hängning och förberedelse
fredag em. Kransar, smågranar och kaffebröd nästan klart. Lotta ordnar en gran. Paket –
behövs fler? Kärvar för försäljning? (Åsa frågar A Thorsaeus). Lotterier – hur många?
Julgransplundring 10/1. Dragspel och lekledare klart, Lennart osäker – vi hör om M Hazer
kan/vill vara med. Trollkarl(?) - något kortare framträdande än senast. Fritt inträde,
servering, fiskdamm.

Årsmöte 21/2 kl. 18.00
7. Pågående reparation – taket. Renoveringen, som från början var tänkt som den första av två
etapper, vilket också den tagna offerten bygger på, har under resans gång kommit att gälla
hela taket inklusive entrén, totalt ca 240 kvm. Okända skador har också upptäckts. Detta
innebär att den totala kostnaden beräknas till ca 350 000kr. Till detta kommer ytterligare
95 000kr för plåttak över entrén samt övriga plåtarbeten. Förslag finns att ersätta plåten med
en form av gummimatta till halva kostnaden. Offert har begärts.
8. Lån. Då kostnaden för den pågående takrenoveringen kommer att bli avsevärt högre än
offert, se punkt 7, beslutas att föreningen ansöker om ett lån hos Handelsbanken för att
finansiera en del av projektet. Ordförande, vice ordförande och kassör ges mandat att sköta
förhandling med banken när offerter och underlag finns tillgängliga.
Punkten justeras med omedelbar verkan.
9. Kommande reparationer.
Mögellukt i hallen har påpekats av gäster vid ett par tillfällen. Undersöks.
Grillplats – vi försöker få till en permanent grillplats i anslutning till köksingången, gärna med
sittplatser intill.
Blomkrukor – Föreningen har två större planteringskärl förvarade på annat ställe. Dessa
hämtas och placeras på lämplig plats, t.ex. vid infarten och vid entrén.
10. Ombud till Långhundraledsgruppen – ingen person utsedd. Vi ber att få utskick och info sänd
till ordförande.
11. Övrigt – Inga övriga frågor.
12. Nästa möte – Datum ej bestämt. Ordförande kallar.
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Åsa Westberg

Marie-Louise Jansson

sekreterare

justeras

