Protokoll från styrelsemöte nr 8
i Orkesta Hembygdsförening
2016-09-29
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Åsa Westberg
Förhindrade: Anita Melinder, Petra Ek

1. Mötet öppnas och ordförande hälsar oss, å Peters vägnar, välkomna till Ryan, där dagens
möte hålls.
2. Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
3. Ekonomi. Kassören har lämnat rapporter vilka visar en beräknad vinst på ca 46 000 vid
kvartalsskiftet.
Elförbrukningen håller sig på en fortsatt sänkt nivå och räkningen har nära nog halverats
jämfört med föregåenden år.
Avtalet med Loomis ännu ej klart men ser bra ut.
Bidrag från kulturnämnden för 2017 lämnas in senast 1 nov. Vi ansöker för barnteater vår
och höst, musiker till midsommar och julgransplundring samt ev. trollkarl.
4. Uthyrning för kommande månader redovisad.
Månadsvärdar: OKT – Åsa, NOV – Lollo, DEC - Peter
5. Genomförda aktiviteter.
Höstens teaterföreställning för barn, ”Vanten” med Teater Tummeliten, sågs av ca 40 pers.
6. Kommande aktiviteter: Pub 22/10. Musik är bokad, Peter och Åsa får hjälp av Micke o
Markus, kanske också Gunilla.
Fotoutställning 30/10. Inkomna bidrag i årets fototävling med temat ”Sommar i Orkesta”
visas i bygdegården och besökarna kan rösta på sin favoritbild. Kaffeservering. ”Hängning ”
på morgonen.
Städdagar infaller i år på valfria datum under okt/nov. Lollo sätter upp en Attgöra-lista där vi
kan välja och vraka efter lust och fallenhet. Utförda uppgifter bockas sedan av.

7. Reparation/renovering – genomförd: Färdigmålat utanför entrén. Grillen invigd och
fungerade perfekt. Grillgallret förvaras i förrådet.
8. Renovering – kommande: En mindre korrigering (?)av plåtarbetet på entrétaket görs för att
avrinningen ska fungera problemfritt. Förhoppningsvis kan vår händiga styrelse ordna det
med lite assistans.
9. Inbjudan till kommunens föreningsträff 6/10 och kulturnämndens dito 13/10. Bra om någon
har möjlighet att delta.
10. Meddelande från BR – Inbjudan att delta i projektet ”Take my hand” med fokus på
integrationsfrågor. Styrelsen väljer att avvakta då det inte bedöms aktuellt för oss i nuläget.
11. Övrigt. Dags för nya gardiner!? De vi har är svårskötta och har ”hängt” med ett tag. Kanske
bör bytet samordnas med en tänkt ommålning av stora salen för ett lyckat slutresultat.
12. Nästa möte hålls 1/11 kl. 18.30 på gården.
13. Mötet avslutas och vi tackar Peter och Birgitta för att de så generöst bjöd oss att dela både
måltid och köksbord med dem.
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