Protokoll från styrelsemöte nr 4 2016-04-07
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Gunilla Forsberg, Åsa Westberg, Peter von Schoultz.
Förhindrade: Petra Ek, Lotta Forsberg, Anita Melinder.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade den tappra lilla skaran välkommen.
2. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi. Rapporter från kassören via e-post. Ekonomin är, efter omständigheterna, god.
Hittills har 190 medlemsavgifter betalats in och till detta kan läggas 4 900 kr (?) i frivilliga
gåvor.
4. Uthyrning/ bokningar i april genomgångna, vilket gick snabbt = inte så mycket.

5. Genomförda aktiviteter. Inget att rapportera sedan förra mötet.

6. Kommande aktiviteter.
Barnteater 10/4 kl. 14.00. Lokalen ställs i ordning 13.00. Skylt ställs upp vid Kulla.
Städveckor 16 – 17. Gugge hinner förhoppningsvis röja lite. Lollo skickar ut ett ”körschema”.
Plantbyte blir det tors. 19/5 mellan 16 och 18.
Gökotta 22/5 kl. 8.00. I nuläget siktar vi mot Granbyhällen, där vi, efter frukostfikat, får en
liten guidning av Time Travel Tours. Lollo har fått ett kostnadsförslag på 1600 kr/tim. Kanske
kan vi få konvertera det sökta kulturbidraget för ”valborgskör”, vilket inte blir aktuellt, till att
gälla guidningen i stället.
Midsommar – närmar sig med ganska stora steg. Vi vet ju vad som väntar, och var och en har
på olika sätt börjat förbereda sig. Mer detaljer vid nästa möte.

7. Kommande reparationer. Området runt entrén planeras efter takrenoveringen. Plattor läggs
där en ny blomlåda ska stå. Stolpar och andra trädetaljer målas befintlig grå nyans. Gugge
hämtar planteringskärl hos Gunnel Eriksson.

Peter Rimbe har tillgång till några lass jord, som vi kan få. Lämplig plats för tippning ses ut.
8. Övrigt.
Fototävling. Årets tema? När? Frågor att fundera på inför nästa möte. Peter v S lovar bistå
som tidigare och hoppas få hjälp av Palle.
Torpgruppen. Hans L. har fått uppdraget att kalla till ett möte för att utreda gruppens
framtida öde. Peter v Schoultz uppdaterar webbsidan och kompletterar med en del nytt
material, när tiden så medger.
Kommunens nya ”turistweb” är under uppbyggnad. Webbansvarige, P v S, tillhandahåller
adekvat och uppdaterat material för en informativ och trevlig presentation av
hembygdsföreningen och vår verksamhet.
9. Nästa möte hålls 10/5 kl. 18.30.
10. Mötet avslutas.
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