
Protokoll från styrelsemöte nr 1

i Orkesta Hembygdsförening

2016 – 01 – 28

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Gunnar Bergsten, Peter Scherdin, Elisabet Wass,

Lotta Forsberg, Anita Melinder, Åsa Westberg.

Förhindrade: Peter Rimbe, Roland Janson, Petra Ek.

1. Mötet öppnades av ordförande, som hälsade alla välkomna till årets första möte.

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.

3. Ekonomi. Kassören lämnar en rapport över föreningens ekonomiska status. En titt däri visar 

att behållning i kassa och bank uppgår till knappa 105 000 kr, en drastisk minskning som har 

direkt samband med den renovering av taket som genomförs. Kostnaden för projektet 

uppgår till 371 223,00 kr + återstående plåtarbete och gummiduk, beräknat till 32 250 kr.

• För att finansiera renoveringen har föreningen tecknat ett lån på hos Handelsbanken,

230 000 kr, löptid 10 år, 3 % ränta med möjlighet till extra amortering.

• Rapport från takgruppen. Gunnar redogör för vidtagna åtgärder: byte av takbrädor, 

ny papp, läkt och betongtegel på stora Ö-V huskroppen, plyfa-skiva, ny papp, läkt och

tegel på lilla N-S delen samt nytt bjälklag, tilläggsisolering, råspont, luftspalt och papp

på entrétaket. Tillkommer täckning med gummiduk över entré samt plåtarbeten.

• Budgetförslag för 2016 presenterades.

Diskuteras hur vi ger möjlighet att, på ett enkelt sätt, ge ett ekonomiskt bidrag till 

föreningen. Vi enas om en bilaga till fakturan för medlemsavgiften.



4. Uthyrning för februari redovisas, 8 tillfällen. Månadsvärd – Palle. Lollo och Peter delar 

värdskapet i mars.

5. Genomförda aktiviteter.

Pub 21/11 En välbesökt tillställning som resulterade i glada gäster, nöjd personal och ca

6 000 kr i kassan.

Konstutställning med adventsfika 5-6/12. Sju utställare, nya och ”gamla” blandat, visade sina 

alster. Besökarna tittade och beundrade, ett och annat verk hittade en ny ägare. I 

serveringen hade tjejerna fullt upp och på trappan såldes kransar och ris i rask takt. Man kan 

nog säga att i år gick det riktigt bra.

Julgransplundring 10/1 samlade ca 45 barn och lika många vuxna. I år bjöds både tradition 

och förnyelse – granen stod där, Kerstin Lindström visade hur räven raskar och alla kunde 

fånga en godispåse på sitt metspö. Men i år var det Mats Bjellsäter som höll i gitarren och, 

simsalabim – trollkarlen Arnie på scenen! 

6. Kommande aktiviteter.

Årsmöte 21/1 Verksamhetsberättelse och dito plan förbereds. Peter och Gunilla ordnar 

förtäring. Flygblad och affischer distribueras omgående.

Vårens program: Vi planerar att arrangera en gökotta, städdag, plantbytardag och en 

barnteaterföreställning. Detaljerna överlåts till den kommande styrelsen.

7. Pågående reparationer. 

Taket – se rapport under § 3.

8. Övrigt. Vimpeln behöver bytas ut, Palle köper en ny.

Föreningen skickar blommor till Bertil Engstrands begravning.

9. Nästa möte bestäms vid konstituerande möte.



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

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson

Sekreterare justeras


