Protokoll från styrelsemöte nr 3
2016-02-26
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, Peter Rimbe, Anita Melinder ,
Peter von Schoultz och Åsa Westberg.
Förhindrad: Petra Ek.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte som hölls hos Anita
Melinder i Haga.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Noteras i efterhand att det blev Gugge, istället
för Palle, som inskaffade ny vimpel till flaggstången.
Post – Vi har fått ett tackkort, med ett väldigt fint fotografi av Bertil, från Anne Engstrand, för
blommor vid hans begravning.
3. Ekonomi. Kassörens rapport visar att behållning i kassa och på konto uppgår till drygt
106 835 kr
Taket färdigt. Ytterligare en faktura, för plåtarbeten, är att vänta.

4. Uthyrning under mars redovisas; verkar bli en lugn månad.
Månadsvärd: Mars – Lollo/Peter
April – Lotta
Maj – Åsa
Juni- Gunilla
Peter R samlar in nycklar från tidigare styrelsemedlemmar.

5. Genomförda aktiviteter
Julgransplundring med ca 45 barn. Trollkarlen upplevdes som lite för långdragen för den
unga publikens smak. Alternativ till nästa år?

Årsmöte hölls 21 februari i bygdegården. 17 pers. närvarande. Valberedningen kunde inte
presentera några ersättare till de 4 avgående styrelsemedlemmarna så den nya styrelsen
består i år av 7 personer, vilket dock är tillräckligt enl. stadgarna.
Vallentuna församling har genomfört en inspektion av lokalen de hyr hos oss. Resultatet av
denna, och ev. synpunkter, meddelas så småningom.

6. Kommande aktiviteter
Barnteater planeras 10/4. Kanske G Sundqvist kan hålla i aktiviteten? Vi frågar.
Pubafton får vänta till hösten.
Plantbytardag hålls tors. 19/5 mellan 16-18
Gökotta 22/5 kl. 8.00. Kanske Time Travel Tours kan guida vid Granbyhällen ... Undersöks.
Städdagar bestäms senare.

7. Takprojektet är snart avslutat, endast fakturan för plåtarbetet återstår. Det har tagit sin tid
och kostat en slant, men styrelsen säger sig mycket nöjd med resultatet. Vi har fått ett tätt
och fint yttertak som förhoppningsvis ingen ska behöva oroa sig över under lång tid
framöver.

8. Sponsring.
Flera, likartade, förslag till utformning av utskick presenterades. Peter v S åtar sig att koka
ner det hela till en presentabel A4 som får följa med medlemsfakturorna. Sen får vi hålla
tummarna och hoppas på ”kassarassel”.

9. Torpgruppen, BR-representanter
Hans L tar initiativ till en träff i gruppen. Önskvärt är att hitta en bra form för att avsluta
projektet.
Till representanter för Bygdegårdarnas riksförbund utses Gunilla och Peter.

10. Övrigt
Inga övriga ärenden

11. Nästa möte hålls 7/4 kl 18.30

……………………………………………….

………………...........................

Åsa Westberg

Marie-Louise Jansson

sekreterare

justeras

