
Protokoll nr 7.

 2016 - 08 – 18

i Orkesta Hembygdsförening

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Anita Melinder, Peter Rimbe, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg

Förhindrade: Åsa Westberg, Petra Ek

1. Mötet öppnas och ordförande hälsar styrelsen välkommen.

2. Föregående mötesprotokoll utan anmärkningar.

3. Ekonomi. Anita Melinder presenterade resultat och balansräkning per 31/7. Där vi kan se 

att intäkterna från midsommarafton var högre än tidigare år. Anita informerade också om

att Handelsbanken nu helt har upphört med kontanthanteringen mot företag och 

föreningar vilket innebär att vi måste teckna avtal med Loomis AB (värdetransportbolag). 

Kostnaden för hanteringen är ca 100,00 kr per påse för sedlar, mynthanteringen har vi 

inte i dagsläget fått prisuppgift om. Anita har varit i kontakt med Loomis som kommer att 

skicka ut ett avtal och styrelsen tog beslut om att ordföranden får underteckna detta.  

4. Uthyrning. Ett fåtal bokningar har inkommit.

5. Genomförda aktiviteter. Midsommarafton fick många besökare även i år vilket också 

innebar en liten vinst till föreningen.  

6. Kommande aktiviteter.

25/9 Barnteater

22/10 Pub

30/10 (prel. datum) Fotoutställning med kaffeservering

3-4/12 Konstutställning

7. Genomförd och pågående renovering. Målningen av trappen slutförs under hösten samt 

att ett raster till grillen ska införskaffas.

8. Kommande renovering. Avrinningen från taket fungerar inte fullt ut och ska åtgärdas. 

9. Förfrågan från kommunen ang. asylboende. Kommunen har skickat ut en förfrågan via 

mail om föreningen kan upplåta hembygdsgården till nyanlända flyktingar till dess att 

planerade paviljonger i kommunen är färdigställda. Föreningens svar till kommunen är att 



det tyvärr ej är möjligt då hembygdsgården är uthyrd till olika verksamheter och 

sammankomster. 

10. Övriga frågor. Stora salen är i behov av ommålning, Peter Rimbe tar in offerter för detta. 

Peter Rimbe informerade även att Edsbro Hembygdsförening troligen kommer att läggas 

ner och då finns det ev. möjlighet att köpa viss utrustning från dem, som t.ex. strålkastare 

till scenen. Peter kollar upp detta.   

11. Nästa styrelsemöte. Torsdagen 29/9 kl. 18.30 

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

Gunilla Forsberg                                               Marie-Louise Jansson

Sekreterare i Åsa Westerbergs frånvaro Justeras

 


